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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o prehodnotení stratégie EÚ v oblasti ľudských práv

(2012/2062(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2, 3, 6, 8, 21, 33 a 36 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a Komisie Parlamentu a Rade z 12. decembra 2011 o ľudských 
právach a demokracii v centre vonkajšej činnosti EÚ – smerom k účinnejšiemu prístupu 
(COM(2011) 886),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 8. mája 2001 
o úlohe Európskej únie pri presadzovaní ľudských práv a demokratizácii v tretích 
krajinách (COM(2001)0252), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 20. apríla 2010 s názvom 
Vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre európskych občanov –
Akčný plán na implementáciu Štokholmského programu (COM(2010)0171),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2006 o ustanoveniach o ľudských právach 
a demokracii v dohodách Európskej únie1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o vonkajších politikách EÚ na podporu 
demokratizácie2,

– so zreteľom na odporúčanie adresované Rade 2. februára 2012 týkajúce sa jednotnej 
politiky voči autoritárskym režimom, proti ktorým EÚ uplatňuje reštriktívne opatrenia, 
keď ich vodcovia sledujú svoje osobné a obchodné záujmy v rámci EÚ3,

– so zreteľom na usmernenia EÚ o ľudských právach,

– so zreteľom na strategický rámec EÚ o ľudských právach a demokracii a na akčný plán 
EÚ pre ľudské práva a demokraciu, ktorý bol prijatý na 3179. zasadnutí Rady pre 
zahraničné veci 25. júna 2012;

– so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a na prebiehajúce rokovania 
o pristúpení EÚ k tomuto dohovoru,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie4,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 290E, 29.11.2006, s. 107.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0334.
3 Prijaté texty, P7_TA(2012)0018.
4 Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1.
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– so zreteľom na odporúčania Rady z 13. júna 2012 k osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské 
práva1,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ je založená na zásade dodržiavania ľudských práv a podľa jej zmlúv má právny 
záväzok umiestniť ľudské práva do centra svojej vonkajšej politiky a vonkajšej politiky 
členských štátov, či sa už tieto politiky vzťahujú na zahraničné veci, obchod alebo 
rozvojovú spoluprácu; keďže následne sa EÚ snažila zahrnúť dodržiavanie ľudských práv 
ako neoddeliteľnú súčasť do všetkých dohôd s tretími krajinami;

B. keďže EÚ vypracovala rozsiahly súbor nástrojov ako rámec politiky na podporu tejto 
povinnosti, medzi nimi usmernenia v oblasti ľudských práv, globálny finančný nástroj pre 
oblasť ľudských práv a demokracie (európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva 
(ENDĽP)), požiadavku pre všetky vonkajšie finančné nástroje – napr. nástroj 
financovania rozvojovej spolupráce, nástroj stability, nástroj európskeho partnerstva, 
nástroj predvstupovej pomoci a nástroj partnerstva – presadzovať v rozsahu svojich 
pôsobností ľudské práva a demokraciu, vyhlásenia a závery Rady, vyjadrenia vysokého 
predstaviteľa, demarše EÚ, sankcie EÚ v prípade ťažkého porušovania ľudských práv a 
najnovšie stratégie v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny;

C. keďže EÚ navyše ustanovila v súlade s rozmanitou povahou jej zmluvných vzťahov s 
tretími krajinami širokú škálu nástrojov pre ďalšie zapojenie tretích krajín do 
presadzovania ľudských práv a demokracie; keďže tieto nástroje siahajú od európskej 
susedskej politiky, pričom podvýbory pre ľudské práva sú poverené monitorovaním 
plnením dohodnutých záväzkov, až po dohodu z Cotonou (ktorá zahŕňa konzultačný 
postup v prípade porušovania) a dialógy a konzultácie v oblasti ľudských práv, pričom 
diskusie sa zameriavajú na zlepšenie situácie v súvislosti s ľudskými právami a 
demokraciou, ako aj na otázky spoločného záujmu a lepšej spolupráce v rámci 
medzinárodných orgánov;

D. keďže kumulatívny účinok týchto politík viedol k roztrieštenému prístupu, kedy nedošlo k 
riadnemu začleneniu zásady súdržnosti a jednotnosti medzi jednotlivými oblasťami 
vonkajšej činnosti EÚ a medzi nimi a inými politikami; keďže tieto rozličné nástroje sa 
následne stali izolovanými prvkami a neslúžia ani na plnenie právneho záväzku 
monitorovania toho, či sa vykonávajú doložky o ľudských právach, ani na plnenie 
súvisiaceho politického cieľa;

E. keďže spoločné oznámenie z decembra 2011 s názvom Ľudské práva a demokracie 
v centre vonkajšej činnosti EÚ – Smerom k účinnejšiemu prístupu sa nezaoberalo ani 
slabými stránkami ani inými základnými nedostatkami, akými sú nedostatok 
integrovaného prístupu založeného na prepojení vonkajších nástrojov EÚ a vhodnom 
začlenení prioritných cieľov jednotlivých krajín do všetkých podobných nástrojov, rozvoj 
neúplných nástrojov, ktoré neprispievajú primerane k zlepšovaniu situácie ľudských práv 
alebo ktoré nemožno v plnej miere vykonávať, absencia štandardnej politiky referenčných 
hodnôt pre všetky nástroje (vrátane geografických politík a stratégií), pomocou ktorej by 
bolo možné merať a monitorovať dodržiavanie ľudských práv a demokratických zásad 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0250.
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založených na konkrétnych, transparentných, merateľných, dosiahnuteľných a časovo 
vymedzených ukazovateľoch, a izolovanosť dialógov o ľudských právach, ktoré by mali 
byť zakomponované do širšieho politického dialógu na najvyššej úrovni a v kontexte 
dvojstranných vzťahov by sa mali vnímať ako forma pákového efektu ; keďže všetky tieto 
prvky bránia spoľahlivému vykonávaniu zmluvy a v dôsledku toho aj vykonávaniu 
účinnej politiky EÚ pre ľudské práva a demokraciu;

F. keďže udalosti tzv. arabskej jari odhalili potrebu pretvorenia susedskej politiky, aby 
vyššiu prioritu získal dialóg so spoločnosťami, ktorý je nevyhnutný pre procesy 
demokratizácie a prechodu; keďže táto nová politika by sa mala zamerať na zapojenie 
partnerských krajín do hlbších demokratických reforiem a dodržiavania základných práv 
na základe prístupu „viac za viac“ a vzájomnej zodpovednosti medzi partnerskými 
krajinami, EÚ a jej členskými krajinami;

G. keďže Rada v rámci preskúmania usmernila a nanovo vymedzila politiku EÚ v oblasti 
ľudských práv a demokracie v kontexte svojej vonkajšej činnosti; keďže toto nové 
vymedzenie je zakotvené v strategickom rámci EÚ pre ľudské práva a demokraciu, ktorý 
prijala Rada pre zahraničné veci 25. júna 2012 a ktorý bol doplnený akčným plánom jasne 
stanovujúcim osobitné ciele, časový rámec, hlavné medzníky činností a rozdelenie 
zodpovednosti; keďže Rada menovala osobitného zástupcu pre ľudské práva, aby sa 
zvýšila viditeľnosť, účinnosť a súdržnosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv a aby sa 
prispelo k plneniu jej cieľov s osobitným dôrazom na vykonávanie akčného plánu;

H. keďže súčasná hospodárska kríza, jej zaznamenané účinky na silu európskeho projektu a 
zmeny vo svetovej rovnováhy moci odhalili, že grandiózne vyhlásenia o otázkach 
ľudských práv sú nedostatočné, ak ich nesprevádza zásadová politika v oblasti ľudských 
práv, ktorá sa vykonáva prostredníctvom pohotových a konkrétnych opatrení a opiera sa o 
povinnosť dodržiavať súdržnosť a jednotnosť vnútornej a vonkajšej dimenzie všetkých 
politík EÚ;

I. keďže technologický vývoj, rastúca miera vzdelanosti v mnohých regiónoch sveta, 
premena istých rozvojových krajín na regionálne mocnosti, vytvorenie nových 
mnohostranných fór, napr. G-20, a vznik vzájomne prepojenej svetovej občianskej 
spoločnosti, to všetko poukazuje na potrebu posilniť súčasné nástroje v rámci 
medzinárodných právnych predpisov a v kontexte globálnej správy, aby sa zabezpečilo 
dodržiavanie ľudských práv, skončilo s ich beztrestným porušovaním a zlepšili vyhliadky 
na demokraciu na celom svete;

Strategický rámec EÚ pre ľudské práva a demokraciu

1. nazdáva sa, že snahou iniciatívy strategického preskúmania je reagovať na hlavné výzvy, 
ktoré identifikoval Parlament a ostatné zainteresované strany; víta komplexný a 
inkluzívny prístup, ktorý zaujala Rada v tejto súvislosti, a predovšetkým akčný plán pre 
ľudské práva a demokraciu ako konkrétne vyjadrenie záväzku a zodpovednosti EÚ, ako aj 
menovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva;

2. vyjadruje želanie Parlamentu ako jedinej priamo volenej inštitúcie EÚ, aby bol priamo 
spojený s týmto upraveným rámcom politiky, ako aj jeho odhodlanie naďalej naplno 
zastávať svoju úlohu a zároveň rešpektovať úlohu každej inštitúcie v súlade so zmluvou; 
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opakuje svoju ochotu posilniť spoluprácu medzi inštitúciami vrátane spolupráce v rámci 
kontaktnej skupiny poverenej prípravou opatrení nadväzujúcich na preskúmanie a 
akčného plánu; trvá na tom, že je potrebné, aby všetky inštitúcie spojili v tomto procese 
svoje úsilie, a preto žiada, aby vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa zaviažu k 
základným zásadám a cieľom;

Súdržnosť a spolupráca v oblastiach politiky a medzi EÚ a jej členskými štátmi

3. zdôrazňuje potrebu súdržnosti a jednotnosti vo všetkých oblastiach politiky ako základnej 
podmienky pre účinnú a dôveryhodnú stratégiu v oblasti ľudských práv a považuje za 
poľutovaniahodné, že v strategickom rámci EÚ o týchto zásadách neexistuje žiadna 
konkrétna zmienka; pripomína Komisii jej opakovaný záväzok, ktorý bol stanovený v jej 
oznámení z roku 2001 a v jej oznámení z roku 2010 o akčnom pláne na implementáciu 
Štokholmského programu (COM(2010)0171), s cieľom prijať praktické opatrenia na 
zabezpečenie väčšej súdržnosti a jednotnosti medzi jej vonkajšou a vnútornou politikou; 
pripomína, že v roku 2001 došlo k dohode o plnom zapojení Parlamentu a rozsiahlejšej 
koordinácii v tejto oblasti; pripomína členským štátom a inštitúciám EÚ, že dodržiavania 
základných práv začína na domácej pôde a nesmie sa považovať za samozrejmosť, ale je 
potrebné ho nepretržite hodnotiť a zlepšovať, aby bola EÚ v otázke ľudských práv 
považovaná vo svete za dôveryhodnú;

4. naliehavo žiada Komisiu, aby vydala oznámenie o akčnom pláne EÚ pre ľudské práva, s 
cieľom presadzovať jeho hodnoty vo vonkajšom rozmere politiky spravodlivosti a 
vnútorných vecí, ako to bolo oznámené v akčnom pláne o implementácii Štokholmského 
programu v roku 2010 a v súlade s akčným plánom EÚ pre ľudské práva a demokraciu;

5. trvá na tom, aby všetky generálne riaditeľstvá Komisie a ESVČ vypracovali podrobné 
hodnotenie právnych dosahov Charty základných práv na vonkajšie aspekty ich politiky a 
posúdenie toho, či spĺňajú ustanovenia charty, pretože tá sa vzťahuje na všetku činnosť 
vykonávanou inštitúciami EÚ; zaväzuje sa k tomu istému opatreniu; víta zriadenie 
medziútvarovej skupiny zloženej z úradníkov Komisie a ESVČ a poverenej identifikáciou 
jasnej a účinnej metodológie pre vnútornú a vonkajšiu činnosť EÚ na základe 
medzinárodne dohodnutej zásady, ktorá ukladá štátom povinnosť chrániť, dodržiavať a 
presadzovať ľudské práva; povzbudzuje svoje parlamentné výbory k tomu, aby využívali 
príslušné ustanovenie článku 36 svojho rokovacieho poriadku, ktorý im umožňuje overiť 
súlad návrhu na legislatívny akt s Chartou základných práv, a to aj v prípade návrhov 
týkajúcich sa vonkajších finančných nástrojov;

6. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť úroveň spolupráce a konzultácií medzi pracovnou 
skupinou Rady pre základné práva a pracovnou skupinou pre ľudské práva; vyzýva oba 
orgány, aby v plnej miere využívali odborné znalosti a nástroje Rady Európy a osobitné 
postupy OSN, a to i pri príprave nových iniciatív zameraných na formuláciu a 
presadzovanie spoločných hodnôt a medzinárodných štandardov;

7. víta lepšiu súdržnosť politiky s medzinárodnými a regionálnymi dohovormi a 
mechanizmami, akými sú dohovory a mechanizmy OSN a Rady Európy; žiada 
systematické začleňovanie týchto štandardov do stratégií jednotlivých krajín v oblasti 
ľudských práv, ktoré by mali byť referenčným dokumentom pre zemepisné a tematické 
politiky, akčné plány, stratégie a nástroje; navrhuje, aby sa spolupráca v oblasti ľudských 
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práv, najmä prostredníctvom dialógov o ľudských právach načasovaných tak, aby 
prebiehali v čase konania medzinárodných samitov, rozšírila na všetkých regionálnych 
partnerov a organizácie a aby sa v nadväznosti na ne vydávali osobitné vyhlásenia po 
stretnutiach s týmito partnermi a tiež po stretnutiach s tretími krajinami, najmä s krajinami 
BRIC a ďalšími krajinami s rozvíjajúcou sa ekonomikou;

8. nazdáva sa, že zahrnutie krajín severnej Afriky a Blízkeho východu do susedskej politiky 
Rady Európy zabezpečí doplnkový nástroj na zbližovanie ich legislatívnych rámcov a 
osvedčených postupov v oblasti ľudských práv; poznamenáva, že nedávno odsúhlasený 
spoločný program EÚ a Rady Európy na posilnenie demokratických reforiem v rámci 
južného susedstva je príkladom doplnkových odborných znalostí Rady Európy o 
ústavných, právnych a inštitucionálnych reformách;

9. vyzýva svoje príslušné výbory, napr. Podvýbor pre ľudské práva a Výbor pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby prehĺbili svoju spoluprácu s príslušnými 
orgánmi a nástrojmi Rady Európy a nadviazali štruktúrovaný dialóg, a tým rozvinuli 
účinnú a pragmatickú súčinnosť medzi oboma inštitúciami a v plnej miere využili 
existujúce odborné znalosti v tejto oblasti;

Na ceste k inkluzívnemu a účinnému prístupu

10. uznáva cieľ preskúmania, ktorým je stanoviť ľudské práva ako prioritu vzťahov EÚ so 
všetkými tretími krajinami; považuje za zásadné, aby EÚ zaujala voči svojim partnerom 
účinný prístup tým, že stanoví vybrané kľúčové priority týkajúce sa ľudských práv,
demokracie a právneho štátu, a aby svoje úsilie sústredila do tohto prístupu, a tým 
nasmerovala úsilie na uskutočniteľné a dosiahnuteľné výsledky;

11. víta ústrednú úlohu stratégií jednotlivých krajín pre ľudské práva, ktoré Parlament už 
dávno požadoval, ako aj skutočnosť, že boli vypracované v rámci inkluzívneho procesu, 
ktorý zahŕňal delegácie EÚ, vedúcich misií a pracovnú skupinu pre ľudské práva; 
považuje za nevyhnutné usporiadať široké konzultácie, najmä s miestnymi organizáciami 
občianskej spoločnosti, bojovníkmi za ľudské práva a inými zainteresovanými stranami v 
sociálnej a environmentálnej oblasti; nazdáva sa, že určenie priorít, realistických cieľov a 
foriem politického vyváženia podľa krajín je nevyhnutné pre účinnejšie pôsobenie EÚ a 
merateľné výsledky;

12. je presvedčený, že strategický rámec EÚ pre ľudské práva a demokraciu a sprievodný 
akčný plán, ktorý má trojročný časový rámec, prispejú k racionalizácii prioritných cieľov 
pre jednotlivé krajiny okrem iného tým, že sa vzťahujú na tematické usmernenia EÚ a 
súvisiace miestne stratégie, aby poskytli súvislý rámec pre všetku činnosť EÚ; vyzýva na 
urýchlené dokončenie všetkých stratégií pre ľudské práva pre jednotlivé krajiny, ich 
rýchle vykonávanie a hodnotenie osvedčených postupov; je presvedčený, že tieto stratégie 
umožnia presné ročné hodnotenie vykonávania doložiek o ľudských právach, ktoré sú 
súčasťou rámcových dohôd;

13. odporúča, aby sa EÚ v rámci stratégií v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny 
dohodla na zozname „minimálnych položiek“, ktoré by mali členské štáty a inštitúcie EÚ 
riešiť so svojimi príslušnými partnermi v tretích krajinách počas stretnutí a návštev, a to i 
na najvyššej politickej úrovni a počas samitov;
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Akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu

Doložka o ľudských právach 

14. berie na vedomie, že akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu obsahuje odkaz na 
vypracovanie kritérií pre uplatňovanie doložky o ľudských právach a demokracii, a je 
naďalej presvedčený o tom, že túto doložku ako právne záväzný záväzok EÚ a 
partnerských krajín musí dopĺňať operačný mechanizmus presadzovania, aby ju bolo 
možné uplatniť v praxi;

15. odporúča, aby vysoká predstaviteľka založila tento mechanizmus na rozpoznaní 
potenciálneho porušenia medzinárodných štandardov v oblasti ľudských práv partnerskou 
krajinou prostredníctvom, a do doložky preto zahrnula konkrétne prvky funkčného 
systému „včasného varovania“, ďalej zabezpečila zriadenie stupnicového rámca 
vychádzajúceho z konzultácií, krokov a dôsledkov, ktorý je podobný rámcu ustanoveného
dohodou z Cotonou; poznamenáva, že takýto systém založený na dialógu by pomohol 
identifikovať a riešiť zhoršujúci stav životného prostredia a opakované a/alebo 
systematické porušovanie ľudských práv v rozpore s medzinárodnými právnymi 
predpismi a umožnil by diskusiu o nápravných opatreniach v medziach záväzného rámca; 
preto žiada, aby sa v preskúmaní prehodnotila úloha, mandát a ciele dialógov a konzultácií 
v oblasti ľudských práv, ktoré by mali byť navrhnuté a koncipované rozlične;

16. vyzdvihuje rozhodnutie Rady z roku 2009 rozšíriť doložku o ľudských právach a 
demokracii do všetkých dohôd a poskytnúť prepojenie medzi týmito dohodami a 
dohodami o voľnom obchode tým, že sa v prípade potreby do nich zahrnie tzv. 
premosťovacia doložka; poznamenáva, že toto rozšírenie pôsobnosti doložky o ľudských 
právach si nevyhnutne vyžaduje jasný mechanizmus na jej vykonávanie na 
inštitucionálnej a politickej úrovni; znova opakuje svoje dlho presadzované stanovisko, že 
doložku o ľudských právach a demokracii je potrebné systematicky začleňovať do 
všetkých dohôd, a to s vyspelými i rozvojovými krajinami, vrátane odvetvových dohôd a 
obchodných a investičných dohôd; považuje za rozhodujúce, aby sa k tomuto záväzku 
prihlásili všetky partnerské krajiny, najmä podobne zmýšľajúce krajiny a strategickí 
partneri, s ktorými EÚ rokuje o dohodách;

17. znova vyjadruje poľutovanie nad tým, že Parlament nie je zapojený do rozhodovacieho 
procesu o začatí konzultácií alebo pozastavení dohody; dôrazne preto trvá na tom, aby bol 
Parlament jedným z rozhodovacích orgánov a aby bol zapojený do vykonávania 
požadovaného mechanizmu presadzovania pre túto doložku; zastáva názor, že inštitúcie 
EÚ vrátane Parlamentu by mali myť k dispozícii osobitné postupy, ktoré umožnia 
spochybniť dohody na základe faktického hodnotenia situácie ľudských práv a jej vývoja 
v príslušných krajinách;

18. povzbudzuje vysokú predstaviteľku k tomu, aby výročnú správu o opatreniach EÚ v 
oblasti ľudských práv a demokracie pretvorila na správu o pokroku o vykonávaní akčného 
plánu EÚ pre demokraciu a ľudské práva, čo sa vzťahuje aj na uplatňovanie doložky o 
ľudských právach a demokracii v platných dohodách, a aby táto správa obsahovala aj 
rozbor jednotlivých prípadov každého konzultačného procesu a iné vhodné opatrenia 
iniciované Radou, ESVČ a Komisiou, ako aj analýzu účinnosti a súdržnosti prijatých 
opatrení;
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Hodnotenie vplyvu na ľudské práva 

19. je presvedčený, že EÚ rieši svoje povinnosti vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy a charty 
prípravou hodnotení vplyvu na ľudské práva ešte pred otvorením rokovaní o všetkých 
dvojstranných a mnohostranných dohodách s tretími krajinami; poznamenáva, že tento 
systematický postup je jediným spôsobom, ako zabezpečiť súlad medzi primárnymi 
právnymi predpismi, vonkajšou činnosťou EÚ a povinnosťami, ktoré tretím krajinám 
vyplývajú z medzinárodných dohovorov vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a 
politických právach; žiada, aby tieto hodnotenia vplyvu zahŕňali celé spektrum ľudských 
práv, ktoré sú chápané ako nerozdeliteľný celok; konštatuje, že hodnotenia sa musia 
vykonávať nezávislým, transparentným a zúčastneným spôsobom, do ktorého sa zapoja 
spoločenstvá, ktorých sa môže porušovanie práv týkať; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby 
vypracovali pevnú metodiku, v ktorej zakotvia zásady rovnosti a nediskriminácie, aby sa 
tým zabránilo akémukoľvek negatívnemu dosahu na isté skupiny obyvateľstva, a ktorá 
ešte pred ukončením rokovaní poskytne vzájomne dohodnuté preventívne alebo nápravné 
opatrenia pre prípad akéhokoľvek negatívneho vplyvu;

20. osobitne upozorňuje na potrebu vypracovania hodnotení vplyvu tých projektov, z ktorých 
vykonávania vyplýva vážne riziko porušenia ustanovení charty, akými sú projekty 
týkajúce sa súdnictva, agentúr na kontrolu hraníc a policajných a bezpečnostných síl v 
krajinách, v ktorých vládne represívny režim;

Politika referenčného porovnávania 

21. zdôrazňuje, že ciele v oblasti ľudských práv a demokracie si nevyhnutne vyžadujú 
konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, časovo vymedzené kritériá zamerané na hodnotenie 
miery dodržiavania základných slobôd, ľudských práv a právneho štátu; v tejto súvislosti 
sa nazdáva, že EÚ by mala v plnej miere využiť príslušné nástroje a odborné poznatky 
OSN a Rady Európy a mala by jednoznačne odlíšiť svoje politické závery od právneho a 
technického hodnotenia;

22. odporúča, aby ESVČ vypracovala súbor kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov a 
referenčných úrovní osobitne pre jednotlivé krajiny, ktorý by slúžil ako súdržný a 
jednotný základ pre ročné hodnotenie politík EÚ v rámci stratégií v oblasti ľudských práv
pre jednotlivé krajiny a v rámci dialógov v oblasti ľudských práv s tretími krajinami;

Nová európska susedská politika

23. pripomína politické ponaučenie z arabskej jari vrátane potreby zmeniť smer predošlých 
politík zameraných predovšetkým na vzťahy s orgánmi a zriadiť účinné partnerstvo medzi 
EÚ a vládami a občianskymi spoločnosťami partnerských krajín; zdôrazňuje význam 
vytvorenia programov a podporných projektov, ktoré umožnia kontakt medzi občianskymi 
spoločnosťami v EÚ a v tretích krajinách; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby použili model 
inštitucionalizovaného konzultačného mechanizmu s občianskymi spoločnosťami 
stanoveného v dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou ako východiskový 
bod pre vývoj ešte inkluzívnejších mechanizmov pre všetky dohody; vníma hlavnú líniu 
nového prístupu EÚ ako posilnenie spoločností prostredníctvom aktívnej domácej 
zodpovednosti, by sa posilnila ich schopnosť zúčastniť sa na verejnom rozhodovacom 
procese a procese demokratického riadenia; je presvedčený, že domáca zodpovednosť by 
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sa mala stať ústredným pilierom vonkajších finančných nástrojov, ktoré sú v súčasnosti 
predmetom preskúmania;

24. zdôrazňuje, že tieto skutočnosti odhalili, že EÚ úmyselne zatvára oči pred podmienkami 
spoločností arabskej jari vrátane situácie mladých ľudí v týchto krajinách, čo naznačuje, 
že je potrebné vytvoriť výmenné programy alebo sprístupniť európske programy mladým 
ľuďom arabskej jari a otvoriť v rámci občianskej spoločnosti diskusiu o príčinách a 
dôsledkoch nedostatku povedomia o týchto spoločnostiach; poukazuje na to, že toto 
zamyslenie by sa mohlo podporiť zriadením európsko-arabského mládežníckeho 
konventu;

25. trvá na tom, aby vysoký predstaviteľ a Komisia vykonávali odhodlane novú európsku 
susedskú politiku, a pritom venovali rovnakú pozornosť zásadám „viac za viac“ a „menej 
za menej“; je presvedčený, že krajinám, u ktorých z hodnotenia jednoznačne vyplynulo, 
že nezaznamenávajú v prehlbovaní demokracie pokrok, by mala Únia znížiť svoju 
podporu v súlade s cieľmi tejto politiky;  je znepokojený pretrvávaním postojov z 
minulosti, ktoré sú charakteristické tým, že bola poskytovaná prehnaná politická odmena 
za opatrenia partnerských vlád, ktoré neprispeli k priamemu plneniu cieľov;

26. víta iniciatívu zaviesť do rozvojovej politiky prístup založený na ľudských právach, 
poznamenáva, že takýto prístup sa musí opierať o nedeliteľnosť ľudských práv, a je pevne 
presvedčený, že ústredným bodom cieľov spolupráce by mali byť ľudia, a nie vlády; 
zdôrazňuje, že súdržnosť politiky v záujme rozvoja treba vnímať v tomto kontexte tak, že 
prispieva k plnému dosiahnutiu cieľov v oblasti ľudských práv, aby jednotlivé politiky EÚ 
v tomto smere nepôsobili protichodne;

Spoločná medziinšititucionálna zodpovednosť

27. zastáva názor, že strategický rámec EÚ pre ľudské práva a demokraciu a príslušný akčný 
plán sú mimoriadne dôležité, pretože predstavujú spoločný záväzok, ktorý prevzali 
vysoký predstaviteľka, Rada, Komisia a členské štáty; víta skutočnosť, že bola uznaná 
vedúca úloha, ktorú zohráva Parlament v presadzovaní ľudských práv a demokracie; 
očakáva, že Parlament bude náležite zapojený do vykonávacej fázy akčného plánu okrem 
iného prostredníctvom výmen v kontaktnej skupine pre ľudské práva, čím sa znásobí 
úsilie;

28. odporúča, aby Parlament vyvíjal dynamickejšie vzťahy s delegáciami EÚ na základe 
pravidelných kontaktov a výmen informácií prostredníctvom správ o pokroku odrážajúc 
tzv. program zmien v oblasti ľudských práv a demokracie a ciele a zlomové body určené v 
akčnom pláne;

29. zaväzuje sa k tomu, že zabezpečí systematické sledovanie svojich uznesení týkajúcich sa 
ľudských práv a jednotlivých prípadov ľudských práv s podporou nedávno zriadeného 
Oddelenie pre činnosť v oblasti ľudských práv, a odporúča, aby sa prehĺbila spolupráca 
medzi Podvýborom pre ľudské práva a Výborom pre kontrolu rozpočtu a s Dvorom 
audítorov s cieľom zabezpečiť, aby ciele strategického preskúmania sprevádzala 
primeraná finančná podpora z Únie;

30. odporúča, aby Parlament zlepšil svoje vlastné postupy týkajúce sa otázok ľudských práv, a 
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to i prostredníctvom preskúmania svojich usmernení pre medziparlamentnú delegáciu EP 
k presadzovaniu ľudských práv a demokracie; zastáva názor, že každá stála delegácie 
Parlamentu by mala mať člena, ktorý bude predsedom delegácie a alebo jeden z 
podpredsedov, ktorý bude osobitne poverený monitorovaním portfólia ľudských práv pre 
príslušný región či krajinu, a že určené osoby by mali pravidelne podávať správy 
Podvýboru pre ľudské práva Parlamentu; zdôrazňuje, že je potrebné preskúmať model 
plenárnych rozpráv o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a právneho štátu, 
aby sa umožnili častejšie rozpravy so širšou účasťou poslancov, vyššia miera odozvy na 
porušovanie ľudských práv a iné nepredvídané udalosti v miestnych podmienkach a 
zvýšenie potenciálu pre ďalšie opatrenia nadväzujúce na rozpravy a uznesenia;

31. žiada konkrétne uplatňovanie článku 36 ZEÚ s cieľom zabezpečiť, aby boli stanoviská 
Parlamentu riadne zohľadnené v opatreniach nasledujúcich po uzneseniach, a odporúča 
intenzívnejší dialóg v tomto smere;

32. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskej službe 
pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a Rade Európy.


