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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2011 a politice 
Evropské unie v této oblasti

(2012/2145(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2011, 
přijatou Radou pro zahraniční věci dne 25. června 2012,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. dubna 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv 
ve světě a politice Evropské unie v této oblasti, včetně dopadů na strategickou politiku EU 
týkající se lidských práv1,

– s ohledem na strategický rámec EU a její akční plán pro lidská práva a demokracii 
(11855/12), přijatý Radou pro zahraniční věci dne 25. června 2012,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/440/SZBP ze dne 25. července 2012 o jmenování 
zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva,

– s ohledem na společné sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku a Evropské komise adresované Evropskému parlamentu a Radě ze 
dne 12. prosince 2011 s názvem Lidská práva a demokracie jako priority vnější činnosti 
EU – na cestě k efektivnějšímu přístupu (COM(2011)0886),

– s ohledem na pokyny Evropské unie týkající se lidských práv,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 20102 o Evropské službě pro vnější činnost,

– s ohledem na usnesení Valného shromáždění OSN č. 65/276 ze dne 3. května 2011
o účasti Evropské unie na činnosti Organizace spojených národů,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o pomoci EU Mezinárodnímu 
trestnímu soudu: čelit problémům a překonávat potíže3, hodnotící konferenci v Kampale, 
která se konala v Ugandě ve dnech 31. května – 11. června 2011, a závazky, které zde EU 
podepsala,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/168/SZBP ze dne 21. března 2011 o Mezinárodním 
trestním soudu4 a revidovaný akční plán,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2011 o přezkumu evropské politiky 
sousedství5,

                                               
1 Přijaté texty P7_TA(2012)0126.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0280).
3 Přijaté texty P7_TA(2011)0507.
4 Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 56.
5 Přijaté texty P7_TA(2011)0576.
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– s ohledem na společné sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku a Komise adresované Evropské radě, Evropskému parlamentu, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 8. března 2011
s názvem Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím 
(COM(2011)0200),

– s ohledem na společné sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku a Komise ze dne 25. května 2011 nazvané Nový přístup
k sousedství, jež prochází změnami (COM(2011)0303),

– s ohledem na své doporučení Radě ze dne 29. března 2012 o způsobu a podmínkách 
možného založení Evropské nadace pro demokracii (END),

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2011 o vnější politice EU na podporu 
demokracie1,

– s ohledem na své doporučení Radě ze dne 2. února 2012 týkající se konzistentní politiky 
uplatňované vůči režimům, proti nimž EU zavedla omezující opatření, pokud vůdci těchto 
režimů sledují v EU své osobní a komerční zájmy2,

– s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro podporu a ochranu svobody názoru
a projevu ze dne 16. května 2011 (A/HRC/17/27), která zdůrazňuje použitelnost 
mezinárodních norem, jež se týkají lidských práv, a standardů práva na svobodu názoru
a projevu na oblast internetu jako komunikačního média,

– s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN ze dne 28. července 2011 (A/66/203)
o situaci obránců lidských práv,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 21. prosince 2010 
(A/RES/65/206) o moratoriu na používání trestu smrti, 

– s ohledem na průběžnou zprávu zvláštního zpravodaje OSN ze dne 5. srpna 2011 
(A/66/268) o mučení a jiném krutém, nelidském či ponižujícím zacházení nebo trestání, 
izolační vazbě, včetně psychiatrických léčeben,

– s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325, 1820, 1888, 1889 a 1960 o ženách, 
míru a bezpečnosti,

– s ohledem na zprávu o ukazatelích EU pro komplexní přístup k provádění rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 1325 a č. 1820 o ženách, míru a bezpečnosti ze strany EU, přijatých 
Radou EU dne 13. května 2011,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 1. prosince 2011 o společné bezpečnostní a obranné 
politice,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. října 2011 nazvané 

                                               
1 Úř. věst. C 291E, 4.10.2011, s. 171.
2 Přijaté texty P7_TA(2012)0018.
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Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu (COM(2011)0637),
– s ohledem na úmluvu o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji 

proti němu, kterou Výbor ministrů Rady Evropy přijal dne 7. dubna 2011,

– s ohledem na rezoluce OSN o právech dítěte, zejména pak na její nejnovější rezoluci ze 
dne 4. dubna 2012,

– s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 17. června 2011 o lidských 
právech, sexuální orientaci a genderové identitě, 

– s ohledem na to, že Evropská unie dne 22. ledna 2011 přistoupila k Úmluvě Valného 
shromáždění OSN o právech osob se zdravotním postižením, která je první úmluvou OSN
o lidských právech, již Evropská unie ratifikovala jako „organizace regionální integrace“,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 21. února 2011 o netoleranci, diskriminaci a násilí na 
základě náboženství nebo víry,

A. vzhledem k tomu, že smlouvy Unii ukládají, aby její vnější akce spočívaly na zásadách 
demokracie, právního státu, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních 
svobod, úcty k lidské důstojnosti, na zásadách rovnosti a solidarity a na dodržování zásad 
Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva;

B. vzhledem k tomu, že spravedlnost, právní stát, odpovědnost, spravedlivé procesy
a nezávislé soudnictví jsou nepostradatelnou součástí ochrany lidských práv;

C. vzhledem k tomu, že demokracie je nejspolehlivější zárukou lidských práv a základních 
svobod, tolerance vůči všem skupinám společnosti a rovnosti příležitostí pro každého 
jednotlivce;

D. vzhledem k tomu, že EU musí i nadále čerpat ponaučení z událostí arabského jara, které se 
pro ni musí stát podnětem k přezkoumání a zlepšení vlastních politik, mj. ve vztahu
k obráncům lidských práv, v oblasti mezinárodního humanitárního práva, dialogu
o lidských právech se třetími zeměmi a sociálních medií;

E. vzhledem k tomu, že v mnoha zemích světa roste počet případů porušování svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, jehož se dopouštějí vlády, jakož i nestátní 
činitelé, v důsledku čehož dochází k diskriminaci, netoleranci a násilí proti určitým 
jednotlivcům a náboženským obcím, včetně představitelů náboženské menšiny;

F. vzhledem k tomu, že výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě
a politice Evropské unie v této oblasti by neměla být jen reflexí a přehledem dosavadních 
úspěchů a chyb, nýbrž by měla sloužit rovněž jako strategický dokument pro budoucnost; 
vzhledem k tomu, že každá další výroční zpráva by v ideálním případě měla hmatatelným 
způsobem a pravidelně přispívat ke zlepšování politiky EU v oblasti lidských práv ve 
světě;

Výroční zpráva EU za rok 2011 

1. vítá přijetí výroční zprávy EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2011; 
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vítá skutečnost, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka představila tuto 
výroční zprávu na červnovém plenárním zasedání Parlamentu, a vrátila se tak k obvyklé 
praxi;

2. bere na vědomí pozitivní kroky, které byly v souvislosti se zpracováním výroční zprávy
v předchozích letech učiněny, zdůrazňuje však, že jsou stále ještě možnosti, jak tuto 
zprávu zlepšovat; opakuje svůj požadavek ohledně systematičtějšího přístupu a analýzy 
účinnosti fungování politiky EU; jako významný krok, který byl v tomto směru učiněn, 
vítá závazek přijatý dne 25. června 2012 v rámci akčního plánu EU pro lidská práva, 
podle něhož má být výkon EU, pokud jde o plnění cílů její strategie v oblasti lidských 
práv, prezentován v této výroční zprávě; doporučuje pracovat na rozvoji sekcí pro 
jednotlivé země, čemuž by mělo napomoci zavedení indexů a referenčních ukazatelů, 
umožňujících sledovat plnění strategií jednotlivých zemí v oblasti lidských práv;

3. vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby při sestavování budoucích 
výročních zpráv vedla s Parlamentem aktivní a soustavné konzultace a aby poskytovala 
informace o způsobu, jakým byla usnesení Parlamentu zohledněna;

Obecně

4. vítá přijetí strategického rámce EU pro lidská práva, k němuž došlo dne 25. června 2012; 
naléhavě vyzývá orgány EU, aby společným úsilím zajistily jeho řádné provedení, tak aby 
EU byla schopna věrohodným způsobem plnit svůj smluvní závazek, že bude zásadovým
a soustavným způsobem prosazovat vnější politiku založenou na myšlence lidských práv, 
demokratických hodnot a právního státu;

5. naléhavě vyzývá Radu, Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a Evropský 
parlament, aby úzce spolupracovaly při provádění jednotné, ambiciózní a účinné politiky 
EU v oblasti lidských práv ve světě, jejímž základem bude tento strategický rámec;

6. doporučuje, aby Rada a ESVČ provedly v polovině období hodnocení tohoto nového 
souboru opatření v oblasti lidských práv, zvláště pak hodnocení akčního plánu; 
zdůrazňuje, že během tohoto procesu musí v patřičném rozsahu probíhat pravidelné 
konzultace s Parlamentem a občanskou společností;

7. vítá mandát zvláštního tematického zástupce EU pro lidská práva a plánované vytvoření 
pracovní skupiny Rady pro lidská práva (COHOM) se sídlem v Bruselu; těší se na jejich 
úzkou spolupráci s Parlamentem;

8. očekává, že COHOM zesílí spolupráci s Pracovní skupinou Rady pro základní práva, 
občanská práva a volný pohyb osob (FREMP) za účelem řešení problému soudržnosti 
vnější a vnitřní politiky EU v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že tato soudržnost je 
důležitá kvůli tomu, aby nedocházelo k proklamování dvojích norem, kvůli podpoře 
politické věrohodnosti Unie a jako projev skutečného respektu ke všeobecnosti lidských 
práv;

9. naléhavě vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, ESVČ, Radu
a Komisi, aby v zájmu účinnosti zajistily soudržnost mezi jednotlivými stávajícími či 
plánovanými aktivitami a metodikami EU v oblasti referenčních ukazatelů, monitorování
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a hodnocení, které se týkají stavu lidských práv a demokracie ve třetích zemích a které 
zahrnují mj.: oddíly o lidských právech a demokracii ve zprávách o pokroku v oblasti 
politiky rozšiřování a sousedství; hodnocení zásad „více za více“ v oblasti lidských práv
a demokracie, stanovených v rámci evropské politiky sousedství a politiky pro jižní 
Středomoří; plánované zahrnutí problematiky lidských práv do hodnocení dopadů, které 
se provádí pro účely legislativních a nelegislativních návrhů a obchodních dohod, včetně 
mechanismů monitorování lidských práv v dohodách o partnerství a spolupráci a 
v dohodách o přidružení; plán Komise na zavedení hodnocení lidských práv v rámci 
různých způsobů poskytování pomoci EU (zvláště co se týče rozpočtové podpory); 
posílení monitorovacího mechanismu pro kontrolu provádění úmluv o lidských právech
v zemích GSP+; cíl systematizace sledování uplatňování zpráv volebních 
pozorovatelských misí EU; a důraz Rady EU na referenční ukazatele a na trvalé
a systematické zohledňování aspektů týkajících se lidských práv, rovnosti žen a mužů
a dětí postižených ozbrojeným konfliktem v dokumentech misí SBOP, obsahujících 
získaná ponaučení;

10. vítá přijetí místních strategií pro lidská práva vztahujících se na jednotlivé země, které 
mají politiky EU provádět co nejvhodnějším a nejúčinnějším způsobem; uznává klíčovou 
úlohu, kterou v rozvíjení a sledování plnění strategií jednotlivých zemích přizpůsobených 
jejich specifickým okolnostem zastávají místní delegace EU, zdůrazňuje však, že ESVČ 
má odpovědnost za koordinaci jejich činnosti a musí zajistit jednotné uplatňování priorit 
politiky EU v oblasti lidských práv, které jsou stanoveny ve strategickém rámci pro lidská 
práva a v pokynech EU; zdůrazňuje význam dobudování sítě kontaktních míst pro lidská 
práva demokracii v rámci delegací EU a misí a operací SBOP; naléhavě vyzývá vysokou 
představitelku, místopředsedkyni Komise, ESVČ a členské státy, aby jako osvědčený 
postup přijaly metodu místního řešení problémů v oblasti lidských práv za pomoci 
pracovních skupin pro lidská práva vytvořených v rámci součinnosti delegací EU
a velvyslanectví členských států EU; podporuje ESVČ v jejím záměru poskytovat školení
v problematice lidských práv a demokracie pro všechny pracovníky ESVČ, Komise, 
delegací EU a misí SBOP;

Působení EU v Organizaci spojených národů

11. vítá úsilí EU o podporu a oživení práce v oblasti lidských práv v rámci systému OSN, 
včetně jejího úsilí o dokončení hodnocení Rady OSN pro lidská práva v roce 2011; 
zdůrazňuje trvalý význam podpory nezávislosti Úřadu vysoké komisařky pro lidská práva
a úlohu zvláštních zpravodajů OSN pro lidská práva pro jednotlivá témata a země; 
zdůrazňuje význam toho, že Evropská unie přistoupila dne 22. ledna 2011 k Úmluvě OSN
o právech osob se zdravotním postižením, která je první úmluvou OSN o lidských 
právech, již Evropská unie ratifikovala jako právní subjekt;

12. vítá iniciativní přístup členských států EU usilujících o posílení věrohodnosti systémů 
OSN v oblasti lidských práv tím, že společně rozšiřují stálé pozvání k účasti na zvláštních 
postupech OSN v oblasti lidských práv, že daly podnět ke svolání zvláštního zasedání 
Rady OSN pro lidská práva o situaci v Libyi, které přišlo s historicky významným 
doporučením pozastavení členství Libye v Radě OSN pro lidská práva, a tím, že se 
postavily do čela snah, které vedly ke zřízení nezávislé komise pro vyšetřování situace 
lidských práv v Sýrii;



PE494.800v01-00 8/18 PR\911732CS.doc

CS

13. uznává potenciál EU v oblasti aktivního vyhledávání možností pomoci a kreativního 
vytváření koalic, jehož dokladem je činnost EU, která připravila cestu k přijetí důležité 
rezoluce Rady pro lidská práva o lidských právech, sexuální orientaci a genderové 
identitě, již podpořily státy ze všech regionů, a rovněž nalézání konsensu na jednáních
v Ženevě a v New Yorku věnovaných nezbytnosti boje proti náboženské nesnášenlivosti
a ochrany svobody náboženského vyznání či přesvědčení a současně i potřebě zabránit 
možnému škodlivému dopadu na jiná základní lidská práva, jako je svoboda projevu;

14. opakuje svůj nesouhlas s postupem regionálních skupin, které do Rady pro lidská práva 
organizují volby bez účasti více kandidátů;

15. doporučuje, aby byla dodržována doporučení všeobecného pravidelného přezkumu tím, že 
tato doporučení budou systematicky zahrnována do místních strategií pro lidská práva
a uplatňována v rámci dialogů a konzultací o lidských právech;

Politika EU v oblasti mezinárodního trestního soudnictví a boje proti beztrestnosti

16. vyjadřuje své politování nad tím, že v nových a přechodových demokraciích se pod 
rouškou právního státu a boje proti korupci často projevuje selektivní spravedlnost; 
vyjadřuje své politování nad tím, že selektivní spravedlnost se stala něčím víc než jen 
prostředkem k dosažení politické odplaty a k vyřizování účtů s politickými odpůrci
v podobě zastrašování opozice a jejího zatlačování na okraj politického života, zvláště
v době před volbami;

17. opětovně vyslovuje svou rozhodnou podporu Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC)
v jeho boji proti beztrestnosti nejzávažnějších zločinů mezinárodního významu; vyzývá 
EU a její členské státy, aby Mezinárodnímu trestnímu soudu a dalším mezinárodním 
trestním soudům zajišťovaly i nadále politickou, diplomatickou, logistickou a finanční 
podporu, včetně mezinárodních soudních tribunálů ad hoc pro bývalou Jugoslávii
a Rwandu, zvláštního soudu pro Sierru Leone, zvláštních soudních komor Kambodže
a zvláštního tribunálu pro Libanon;

18. vítá závazky přijaté v rozhodnutí Rady 2011/168/SZBP ze dne 21. března 2011 a návazný 
akční plán přijatý dne 12. července 2011 s cílem podpořit univerzálnost a celistvost 
Římského statutu, podporovat nezávislost soudu a jeho účinné a účelné fungování
a podpořit uplatňování zásady doplňkovosti;

19. připomíná své doporučení, že Římský status by se měl stát součástí souboru 
mezinárodních smluv týkajících se řádné správy věcí veřejných a právního státu, jejichž 
ratifikace by byla závazná pro třetí země zařazené do systému všeobecných preferencí
(GSP+); podporuje důsledné uvádění doložky o Mezinárodním trestním soudu do dohod 
EU se třetími zeměmi;

20. zdůrazňuje v souvislosti s arabským jarem význam vytváření soudržné a jemně odlišené 
politiky EU v oblasti přechodného soudnictví, včetně vazby na Mezinárodní trestní soud 
jako soud posledního stupně, která by měla zemím, jež se nacházejí v období přechodu, 
pomoci při řešení případů porušování lidských práv, k nimž zde v minulosti došlo, a v boji 
proti beztrestnosti;
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Činnost EU v oblasti mezinárodního humanitárního práva

21. vítá snahy EU na poli mezinárodního humanitárního práva a její úsilí o zajištění 
odpovědnosti dokumentováním případů jeho porušování a podporováním mechanismů 
odpovědnosti, jakož i její závazky týkající se boje proti nedobrovolnému mizení osob, 
pokračující podpory Mezinárodního trestního soudu, úsilí o další rozšiřování účasti na 
využívání hlavních nástrojů mezinárodního humanitárního práva, prosazování respektu
k základním procesním zárukám pro všechny osoby zajaté při ozbrojeném konfliktu
a podpory mezinárodních nástrojů zaměřených na řešení humanitárních rizik, která 
představují zbytky vojenských výbušnin, kazetová munice, improvizovaná výbušná 
zařízení a protipěchotní miny;

22. vyjadřuje nicméně politování nad tím, že obecné povědomí o obecných zásadách 
Evropské unie týkajících se podpory dodržování mezinárodního humanitárního práva
a jejich uplatňování zůstává ve srovnání s jinými zásadami na velmi nízké úrovni; vyzývá 
EU, aby na uplatňování těchto zásad kladla větší politický důraz a uvolnila pro tento účel 
více prostředků, zvláště pak v této souvislosti zajistila, aby se mezinárodní humanitární 
právo standardně uplatňovalo v rámci operací pro řešení krizí, vedla aktivní boj proti 
beztrestnosti a zasazovala se o zajištění individuální odpovědnosti;

23. zdůrazňuje dále, že je třeba zajistit, aby otázka odpovědnosti byla v dvoustranných 
vztazích EU s příslušnými zeměmi řešena soustavnějším způsobem s tím, že bude 
zmiňována i ve veřejných prohlášeních, a aby se EU problémem beztrestnosti zabývala 
důslednějším způsobem na mnohostranné úrovni, například na půdě Valného shromáždění 
OSN a Rady pro lidská práva;

24. připomíná svůj závazek vůči zásadě „odpovědnost za ochranu“ (R2P), přičemž zdůrazňuje 
význam vnějších aktérů, mezi nimi i EU, kteří se podílejí na řešení závažného porušování 
lidských práv ve třetích zemích v situaci, kdy vlády těchto zemí nejsou schopny nebo 
ochotny chránit své vlastní občany; zdůrazňuje, že je důležité, aby akce R2P byly 
prováděny, kdykoli je to možné, pod záštitou či se souhlasem OSN;

25. vyzdvihuje v této souvislosti akce některých členských států, které převzaly iniciativu
s cílem zabránit dalšímu násilí na civilistech v Libyi během roku 2011, vyjadřuji nicméně 
své politování nad tím, že reakce EU nebyla v dostatečné míře jednotná;

26. zastává názor, že soukromé společnosti poskytující armádní či bezpečnostní služby by 
měly být povolány k odpovědnosti za všechny případy porušování lidských práv
a humanitárních předpisů, jichž se dopustili příslušníci jejich sborů; vyzývá EU a členské 
státy, aby v souvislosti s širokým využíváním soukromých společností poskytujících 
armádní či bezpečnostní služby zintenzivnily své úsilí o nalezení věrohodného 
regulačního řešení, které zaplní mezery v zákonech týkající se jejich odpovědnosti;

Evropská politika sousedství a arabské jaro

27. zdůrazňuje význam povstání, která v roce 2011 proběhla v arabském světě a která byla 
výrazem touhy po svobodě, spravedlnosti a důstojnosti a současně představují i velkou 
výzvu pro politiku EU v tomto regionu i za jeho hranicemi; uznává, že EU zesílila své 
politické působení jak v rámci svého východního, tak i svého jižního sousedství, 
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zdůrazňuje nicméně, že je třeba se poučit z minulých politických chyb a vytvořit koncepci 
nové politiky, která bude v souladu s myšlenkou dodržování lidských práv a podpory 
demokratických hodnot;

28. vítá skutečnost, že EU ve své politice ve vztahu ke svým jižním sousedům klade nový 
důraz na vzájemnou odpovědnost a společný závazek vůči univerzálním hodnotám 
lidských práv, demokracie a právního státu; žádá, aby EU ve své politice v oblasti 
lidských práv uplatňovala jednotný přístup k Jihu i Východu; zdůrazňuje, že je nezbytné 
zabránit na Východě opakování týchž politických chyb, k nimž došlo na Jihu v době před 
propuknutím arabského jara v roce 2011;

29. připomíná své stanovisko, že přístup vycházející ze zásady „více za více“ by měl být 
založen na jasně definovaných kritériích zahrnujících konkrétní, měřitelné, dosažitelné
a časově vázané referenční ukazatele; vyzývá ESVČ a Komisi, aby tento přístup začaly 
systematicky uplatňovat ve svých zprávách o pokroku v politice sousedství;

30. vítá větší otevřenost EU vůči občanské společnosti a zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 
občanská společnost soustavnějším a pravidelnějším způsobem přispívala k posuzování 
stavu lidských práv, které je nezbytným předpokladem řádného uplatňování tohoto 
přístupu, založeného na zásadě „více za více“, v politice EU;

31. vítá rovněž aktivity realizované v rámci iniciativy Východní partnerství zaměřující se na 
podporu lidských práv, demokracie, základních svobod a právního státu v partnerských 
zemích; vyzývá Evropskou unii, aby při tom využívala zkušenosti vlastních členských 
států s přechodem od autoritářských k demokratickým režimům a aby ponaučení získaná 
na základě těchto zkušeností převedla ve východních partnerských zemích Unie do 
podoby konkrétních programů orientovaných na výsledky;

32. vyjadřuje nicméně své politování nad tím, že politika Východního partnerství bývá občas 
předmětem mylných výkladů, kdy se z ní stává spíše politika promíjení a svolnosti
a politika dvojího metru, který bývá ve vztahu k východním partnerským zemím často 
uplatňován;

33. je i nadále krajně znepokojen nedostatkem demokracie, právního státu, základních svobod
a respektu k lidským právům v Bělorusku, které je jedinou zemí východního sousedství, 
která není v plné míře zapojena do Východního partnerství a práce parlamentního 
shromáždění Euronest, zvláště pak v důsledku prezidentských voleb v prosinci 2010
a následných tvrdých zásahů proti protestujícím osobám i politické opozici, jejichž 
součástí byly i soudní procesy s aktivisty v roce 2011, které nesplňovaly mezinárodní 
normy a při nichž byly vyneseny nepřiměřeně tvrdé rozsudky; vyzdvihuje jednotnou 
reakci EU na vypovězení diplomatů EU z Běloruska v únoru roku 2012; naléhavě vyzývá 
Unii a všechny její členské státy, aby ve svých opatřeních vůči Bělorusku zachovávaly
i nadále jednotný a důsledný postoj, neustávaly ve vyvíjení tlaku na tento politický režim,
a to i formou sankcí, a nabízely pomoc občanské společnosti prostřednictvím nástrojů, 
jako je co nejjednodušší postup udělování víz a nabídka větších možností vzdělávání;

34. naléhavě vyzývá EU, aby stejně důsledný přístup uplatňovala ve všech případech 
porušování lidských práv ve třetích zemích, ať už se jedná o země partnerské, nebo
o země, s nimiž má EU méně rozvinuté vztahy; zdůrazňuje, že EU musí jasně poukazovat
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a odsuzovat veškeré porušování lidských práv bez ohledu na to, kdy a kde k němu 
dochází, a bez ohledu na strategický význam partnerství s příslušnou zemí;

Opatření EU na podporu demokratizace a voleb 

35. zdůrazňuje vzájemnou provázanost lidských práv a demokracie, které se navzájem 
posilují, neboť na základě respektování lidských práv se ve společnosti vytváří svobodný 
politický prostor, který je nezbytný pro mírovou demokratickou soutěž;

36. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možné řádně sledovat uplatňování zpráv a doporučení 
volebních pozorovatelských misí EU, je nutný dlouhodobější přístup, který by zahrnoval 
celé období volebního cyklu; zdůrazňuje, že vypracovaná doporučení musí být realistická
a dosažitelná a musí být zajištěno monitorování těchto doporučení ze strany delegací EU; 
domnívá se, že významnější roli při sledování těchto doporučení a při analyzování 
pokroku v oblasti lidských práv a demokracie by měly hrát také stálé delegace 
Evropského parlamentu a smíšená parlamentní shromáždění;

37. opakuje svou výzvu adresovanou Radě a Komisi, aby vyvinuly politickou strategii pro 
jednotlivé volební pozorovatelské mise EU, na niž pak bude navazovat hodnocení 
demokratického pokroku dva roky po misi, které se bude předkládat během každoroční 
rozpravy o otázce lidských práv s vysokou představitelkou, místopředsedkyní Komise
v Parlamentu;

38. vítá posílení konzultační funkce skupiny Evropského parlamentu pro koordinaci voleb, 
kterou tato skupina vykonávala poprvé v roce 2011 při určování míst, kam mají být 
vyslány volební pozorovatelské mise EU, a při jejich plánování; očekává, že k dalšímu 
rozvoji aktivit Parlamentu v oblasti podpory demokracie napomůže vytvoření správního 
ředitelství pro podporu demokracie pod politickým dohledem rozšířené skupiny pro 
podporu demokracie a koordinaci voleb;

Dialogy a konzultace o lidských právech se třetími zeměmi

39. uznává potenciál, které mají komplexní dialogy o lidských právech se třetími zeměmi, 
zvláště jsou-li účinným způsobem spojeny s prováděním strategií jednotlivých zemí
v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že tyto dialogy by nicméně neměly být využívány 
jako nástroj za účelem marginalizace jednání o otázkách lidských práv;

40. opětovně však vyjadřuje své znepokojení a zklamání nad tím, že v řadě dialogů o lidských 
právech již dlouhodobě nedochází k žádnému pokroku a chybí v nich transparentní 
referenční ukazatele, které by umožnily skutečné posouzení zlepšujícího se či zhoršujícího 
se stavu v oblasti lidských práv; konstatuje, že EU se stále nedaří vyjednat lepší možnosti 
vedení dialogu s Čínou a Ruskem; vyzývá nově jmenovaného zvláštního zástupce EU pro 
lidská práva, aby do těchto i jiných dialogů přinesl nové podněty;

41. je i nadále zklamán tím, že Parlament nebyl dosud systematickým způsobem zapojen do 
hodnocení dialogu o lidských právech, včetně dialogů s Ruskem a Čínou; požaduje, aby 
účast Parlamentu na těchto hodnoceních byla formalizována, a připomíná, že v Obecných 
zásadách EU pro dialogy o lidských právech se uvádí, že „do tohoto hodnocení bude 
zapojena občanská společnost“;
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Sankce EU a doložky o lidských právech a demokracii v dohodách EU

42. vítá úsilí EU zahrnout doložku o lidských právech do všech politických rámcových dohod 
EU, zároveň však opakuje svůj požadavek, aby bez výjimky všechny smluvní vztahy se 
třetími zeměmi – průmyslovými i rozvojovými, a to i včetně odvětvových dohod, 
obchodních dohod a dohod o technické či finanční pomoci – obsahovaly jasně 
formulované doložky o lidských právech a demokracii; 

43. opakuje, že důsledné uplatňování doložky o lidských právech v dohodách má zásadní 
význam pro vztahy mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a třetími zeměmi; 
zdůrazňuje, že je důležité přezkoumávat, jakým způsobem členské státy spolupracovaly
s represivními složkami v rámci potírání terorismu; zdůrazňuje v této souvislosti, že nově 
revidovaná evropská politika sousedství se musí zaměřit na zajištění podpory pro reformu 
bezpečnostního sektoru a zajistit především jasné oddělení zpravodajských
a donucovacích složek; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, Radu a Komisi, aby 
při plánování a provádění projektů na podporu boje proti terorismu se třetími zeměmi a ve 
všech typech dialogů o boji proti terorismu se třetími zeměmi zintenzivnily spolupráci
s výborem pro zabránění mučení a dalšími příslušnými mechanismy Rady Evropy;

44. nepřestává zdůrazňovat, že pro EU je důležité, aby v plném rozsahu dodržovala a plnila 
své mezinárodní závazky, opatření a nástroje mezinárodní politiky, jako jsou pokyny 
ohledně mučení a dialogy o otázkách lidských práv, tak aby mohla věrohodněji žádat 
důsledné uplatňování doložek o lidských právech v dohodách o přidružení a vyžadovat od 
svých hlavních spojenců dodržování jejich vlastních domácích i mezinárodních zákonů;

45. vítá závazek obsažený v akčním plánu EU pro lidská práva, že bude vypracována 
metodika, která umožní zlepšit analýzu situace v oblasti lidských práv ve třetích zemích
v souvislosti se zahájením jednání o obchodních a/nebo investičních dohodách či
v souvislosti s jejich uzavřením;

46. v zájmu zvýšení věrohodnosti doložky a předvídatelnosti postupu EU doporučuje, aby tato 
doložka byla dále rozšířena a zahrnovala i politické a právní procedurální mechanismy, 
které budou použity v případě, že bude vznesen požadavek na pozastavení dvoustranné 
spolupráce z důvodu opakovaného a/nebo soustavného porušování lidských práv
v rozporu s mezinárodním právem;

47. bere na vědomí, že EU vytváří koncepci nového mechanismu monitorování situace
v oblasti lidských práv, který se stane součástí nových dohod o partnerství a spolupráci
a jiných obchodních dohod s řadou zemí; je znepokojen tím, že tyto monitorovací 
mechanismy nejsou dostatečně ambiciózní a jasně definované, a oslabují tak smluvní 
závazek EU k prosazování lidských práv a demokracie ve světě;

48. opětovně připomíná své doporučení, aby EU přijala systematičtější politiku v oblasti 
sankcí EU a stanovila jednoznačná kritéria, která by určovala, kdy mají být uplatněna 
restriktivní opatření a jaký typ sankcí má být použit, a která by zahrnovala transparentní 
referenční ukazatele pro zrušení sankcí;

Svoboda projevu (sociální média / digitální svobody)
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49. konstatuje, že arabské jaro prokázalo, že nová globální informační a komunikační 
architektura nepřináší pouze nové možnosti pro uplatňování svobody projevu, ale také 
nové způsoby politické mobilizace, které obcházejí tradiční metody; vyzývá orgány EU
a členské státy, aby využily pozitivního potenciálu těchto nových technologií v zahraniční 
politice EU a aby se zabývaly nebezpečím internetové cenzury a represe; vítá skutečnost, 
že v prosinci roku 2011 byla zahájena „strategie neodpojování“, jejímž cílem je vytvořit 
nástroje, jež EU umožní pomáhat ve vhodných případech organizacím občanské 
společnosti nebo jednotlivým občanům obcházet svévolné narušování přístupu
k technologiím elektronických komunikací včetně internetu;

50. uznává, že zvyšující se závislost na infrastruktuře informačních a komunikačních 
technologií bude pravděpodobně vytvářet v mezinárodním měřítku nová zranitelná místa
a bezpečnostní rizika; připomíná nicméně, že internet má sice mnoho decentralizačních 
rysů, které jsou zdrojem obav týkajících se kybernetické bezpečnosti, tytéž rysy jsou však 
důvodem toho, proč je mocným nástrojem v rukou obránců lidských práv, kteří žijí
v represivních režimech; zdůrazňuje tudíž význam komplexního politického přístupu
k otázce kybernetické bezpečnosti, který musí mít při vytváření koncepce politických 
opatření a programů týkajících se kybernetické bezpečnosti, boje proti kyberkriminalitě, 
řízení internetu a dalších politik EU v této oblasti jasnou dimenzi lidských práv a který 
musí zahrnovat hodnocení dopadů z hlediska důsledků pro lidská práva;

51. vítá závazek obsažený v akčním plánu EU pro lidská práva, že budou vypracována nová 
veřejná pravidla týkající se svobody projevu v internetové síti i mimo ni, včetně pravidel 
ochrany bloggerů a novinářů; 

52. s obavami upozorňuje na znepokojivý trend množících se útoků namířených proti 
novinářům a pracovníkům sdělovacích prostředků a jejich zastrašování v oblasti působení 
OBSE; vyzývá EU, aby zesílila své úsilí o podporu jejich bezpečnosti v rámci dialogů
s partnery Unie a dalšími zeměmi;

53. je znepokojen zprávami o některých společnostech EU, které spolupracují
s autoritářskými režimy a poskytují jim bezplatný a neomezený přístup do svých sítí
a databází pod záminkou dodržování místních zákonů, jak tomu bylo v případě švédsko-
finské společnosti TeliaSonera v několika bývalých sovětských republikách; je 
přesvědčen, že snahy evropských společností o rozšiřování jejich zahraničních trhů by 
nikdy neměly být na úkor ochrany lidských práv;

Podpora občanské společnosti a obránců lidských práv ze strany EU 

54. zdůrazňuje, že rozvoj silné a živé občanské společnosti je klíčovým faktorem 
umožňujícím demokratický pokrok a lepší ochranu lidských práv; poukazuje na to, že to 
byla právě občanská společnost, jež stála za historickými změnami, které přineslo arabské 
jaro;

55. oceňuje snahy EU o intenzivnější podporu organizací občanské společnosti; cení si 
zejména toho, že Evropská unie je schopna navazovat vztahy přímo s občanskou 
společností prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva; vyjadřuje 
své politování nad tím, že EU nemá účinnější systematickou politiku, která by jí 
umožňovala přesvědčovat partnerské země o zrušení právních a správních omezení 
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dotýkajících se všeobecného práva na shromažďování a sdružování; požaduje vytvoření 
takovýchto politických pokynů;

56. opakovaně vyslovuje svou podporu uplatňování koncepce demokratické vlastnické 
odpovědnosti v rámci rozvojové spolupráce EU a za klíčovou v této souvislosti považuje 
úlohu občanské společnosti; zdůrazňuje, že je třeba, aby všichni pracovníci EU jednali
v zemích svého působení v těsné spolupráci s občanskou společností;

57. vyjadřuje své politování nad tím, že v Číně, v Rusku a ve všech dalších zemích, které 
mylně považují vyspělé normy v oblasti lidských práv za nátlak ze strany EU, OSN
a celosvětových organizací hájících lidská práva, zůstává pronásledování obránců 
lidských práv a jejich marginalizace stále rozšířenou tendencí; vyjadřuje politování nad 
tím, že právníci zbavení v Číně možnosti vykonávání své profese a politicky 
pronásledovaní novináři a pracovníci sdělovacích prostředků jsou považováni za vnitřní 
záležitost;

58. vyjadřuje své politování nad obecným hodnocením výročními zprávy, v němž se uvádí, že
v mnoha zemích se demokratický prostor zužuje a občanská společnost obecně a zvláště 
pak obránci lidských práv se stále častěji stávají oběťmi represí a že základní svobody 
jsou stále v rozsáhlém měřítku porušovány;

59. vítá rezoluci třetího výboru Valného shromáždění OSN, na jehož sponzorování se podílí
i EU, z listopadu 2011 o obráncích lidských práv a vítá rovněž veřejnou podporu, kterou 
EU poskytuje zvláštnímu zpravodaji OSN pro situaci obránců lidských práv a příslušným 
regionálním mechanismům na ochranu obránců lidských práv;

60. podporuje plány, aby v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) 
vznikla dobrovolná evropská iniciativa zaměřená na poskytování dočasného útočiště 
obráncům lidských práv, kteří musí být bezodkladně přesídleni ze zemí jejich původu; 
zdůrazňuje, že tato iniciativa by měla být uskutečňována způsobem, kterým bude 
doplňovat programy poskytování dočasného útočiště, které již existují;

61. konstatuje, že v největším ohrožení a nebezpečí se nacházejí obránci lidských práv, kteří 
působí v odlehlých oblastech a konfliktních zónách a kteří mají nejméně kontaktů
s pracovníky EU; naléhavě vyzývá všechny delegace EU, aby vypracovali místní strategie 
pro lidská práva, které umožní udržování pravidelných styků s obránci lidských práv
v daném místě a které jim nabídnou nezbytnou pomoc a ochranu, jak to požadují obecné 
zásady EU týkající se obránců lidských práv;

62. zdůrazňuje, že je důležité, aby EU vyvíjela sama aktivní činnost (reakce a podpora 
obránců lidských práv v ohrožení; sledování soudních procesů vedených proti obráncům 
lidských práv; rychlá, hlasitá a viditelná reakce na omezování svobody vyjadřování, 
sdružování a shromažďování) a obráncům lidských práv a/nebo jejich rodinám 
poskytovala systematicky informace o opatřeních přijatých jejich jménem, jak je 
stanoveno v obecných zásadách EU týkajících se obránců lidských práv;

Opatření EU proti trestu smrti

63. znovu zdůrazňuje svůj neochvějně odmítavý postoj k trestu smrti ve všech případech a za 
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všech okolností a jednoznačně podporuje úsilí EU, aby na 67. zasedání Valného 
shromáždění OSN byla přijata jednoznačná rezoluce o moratoriu na trest smrti, a to i 
s ohledem na to, že v době příprav Světového kongresu proti trestu smrti by tato rezoluce 
představovala významný podnět;

64. vítá hodnocení provedené organizacemi působícími v oblasti lidských práv, podle něhož 
používání trestu smrti v roce 2011 obecně potvrzuje celosvětový trend k jeho zrušení; 
vyjadřuje nicméně politování nad tím, že v Íránu, Iráku a Saudské Arábii došlo
k výraznému zvýšení počtu poprav; vyjadřuje vážné zklamání nad tím, že Čína odmítla 
poskytnout věrohodné informace o tom, jak používá trest smrti a popravy, jejichž počet se 
podle Amnesty International pohybuje v řádu tisíců; vítá zrušení trestu smrti v americkém 
státě Illinois, vyjadřuje nicméně politování nad tím, že Spojené státy i nadále pokračují
v popravování lidí i přesto, že v roce 2011 byly jedinou zemí G8, která tak činí; vyjadřuje 
opětovně své znepokojení nad tím, že Bělorusko je jedinou evropskou zemí, která i nadále 
používá trest smrti; naléhavě vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby tuto otázku
v rámci svých dialogů s těmito zeměmi soustavně otevíraly;

Mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

65. vítá přijetí obecných zásad politiky EU vůči třetím zemím týkajících se mučení a jiného 
krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání; připomíná nicméně, že
k dosažení skutečného pokroku v této oblasti politiky EU je nutno překonat problémy 
spojené s osvětou a uplatňováním těchto zásad;

66. zdůrazňuje význam propojení zásad EU s různými způsoby provádění Opčního protokolu
k Úmluvě OSN proti mučení, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat vnitrostátním 
preventivním mechanismům;

67. vyjadřuje své politování nad tím, že politické zneužívání psychiatrie zůstává i nadále 
palčivým problémem v řadě zemí, včetně Ruska, které mají svou tradici v používání 
násilných psychiatrických metod jako způsobu podpory antidemokratických režimů ve 
snaze zastrašit a zastavit společenské skupiny a jednotlivce vyjadřující svůj nesouhlas; 
zdůrazňuje se znepokojením, že tato tendence jde ruku v ruce s nenápadnými a obtížně 
postižitelnými formami mučení, včetně psychického teroru a ponižujících podmínek 
věznění;

68. upozorňuje na význam zprávy zvláštního zpravodaje OSN z 5. srpna 2011 (A/66/268)
o mučení a jiném krutém, nelidském či ponižujícím zacházení nebo trestání, která se 
zaměřuje na účinky izolační vazby, včetně používání této metody v psychiatrických 
léčebnách; vyjadřuje vážné znepokojení nad svědectvími z různých zemí, jež dokazují, že 
psychiatrická léčebná zařízení jsou fakticky používána jako vazební střediska; vyzývá 
vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, a ESVČ, aby tomuto problému 
věnovaly náležitou pozornost;

69. vyjadřuje znepokojení nad budoucím fungováním rehabilitačních středisek pro oběti 
mučení; vyzývá ESVČ a útvary Komise, aby ve své práci překlenuly dělicí čáru mezi 
vnějšími a vnitřními politikami a zajistily tak, že hranice správních kompetencí neohrozí 
podporu, kterou EU poskytuje rehabilitačním střediskům uvnitř Unie i za jejími 
hranicemi;
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Diskriminace společenských skupin

70. vyjadřuje velké politování nad tím, že v 78 státech je homosexualita i nadále považována 
za trestný čin, přičemž v pěti z nich je trestána smrtí; vyzývá tyto státy, aby homosexualitu 
neprodleně přestaly kriminalizovat, osvobodily osoby vězněné na základě jejich sexuální 
orientace a neprováděly jejich popravy; vyzývá ESVČ, aby v zájmu ochrany práv 
lesbiček, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů maximální měrou využívala soubor 
opatření týkajících se těchto osob (LGBT Toolkit); vyzývá Radu, aby se zasadila
o vypracování závazných pravidel v této oblasti; vyzývá ESVČ a členské státy, aby 
pomáhaly obráncům lidských práv lesbiček, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů
v zemích, kde jsou ohroženi, a vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, 
aby dávala i nadále jasně najevo, že Evropská unie se pevně hlásí k prosazování rovnosti
a nediskriminace na základě sexuální orientace, genderové identity a genderového projevu 
ve světě, a to i organizováním a podporováním iniciativ týkajících se těchto záležitostí na 
dvoustranné a mezinárodní úrovni i na úrovni OSN; opakuje svou výzvu, aby Komise 
představila plán opatření týkajících se rovnosti na základě sexuální orientace a genderové 
identity;

71. odsuzuje neustávající porušování lidských práv osob, které jsou vystaveny diskriminaci na 
základě kastovní příslušnosti, včetně odpírání rovnosti a přístupu ke spravedlnosti, 
přetrvávající segregace a udržování kastovních překážek bránících v dosažení základních 
lidských práv; požaduje, aby Rada, ESVČ a Komise začaly vyvíjet společnou činnost 
proti diskriminaci založené na kastovní příslušnosti, která by ve vhodných případech 
zahrnovala i sdělení EU o stavu lidských práv a rámce, strategie jednotlivých zemí
a dialogy týkající se lidských práv;

72. se znepokojením konstatuje, že zvláště velkému nebezpečí diskriminace jsou vystaveni 
domorodí obyvatelé, kteří jsou zvláště zranitelní ve vztahu k politickým, hospodářským
a environmentálním změnám a výkyvům; konstatuje, že většina z nich žije pod hranicí 
chudoby a mají jen minimální nebo žádnou možnost získat vlastní zastoupení či podíl na 
politickém rozhodování nebo uplatnit svá práva v systémech soudnictví; obzvláště 
znepokojen je zprávami o častých případech zabírání půdy, násilného vystěhování
a porušování lidských práv v důsledku ozbrojených konfliktů;

Ženy a děti v situacích ozbrojeného konfliktu 

73. oceňuje soustředěnou pozornost, která je věnována výzvě spojené s uplatňováním rezolucí 
týkajících se žen, míru a bezpečnosti v politikách EU, jak o tom svědčí Zpráva
o evropských ukazatelích komplexního přístupu k uplatňování rezolucí č. 1325 a 1820 
Rady bezpečnosti OSN v rámci EU, přijatá Radou EU dne 13. května 2011; vítá politické 
kroky, které EU přijala, aby zajistila prodloužení mandátu zvláštního zástupce generálního 
tajemníka OSN pro děti a ozbrojené konflikty na půdě Valného shromáždění OSN; sdílí 
stanovisko, které je vyjádřeno v závěrech Rady ze dne 1. prosince 2011 o společné 
bezpečnostní a obranné politice, že trvalá a soustavná pozornost věnovaná aspektům 
týkajícím se lidských práv, rovnosti žen a mužů a dětí postižených ozbrojenými konflikty 
by se měla stát klíčovým ohledem ve všech fázích misí společné bezpečnostní a obranné 
politiky (SBOP);

74. uznává, že konkrétní pokrok ve zlepšování situace žen a dětí v situacích ozbrojeného 
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konfliktu často závisí na tom, podaří-li se stanovit jasně vymezené a jednotné struktury 
odpovědnosti ve vojenských a bezpečnostních službách podléhajících civilní kontrole; 
naléhavě proto vyzývá příslušné orgány EU, aby se snažily najít a uplatňovat účinnější 
metody, jak provést reformy bezpečnostního sektoru v zemích, které se nacházejí
v konfliktních či postkonfliktních situacích, a zásadní důraz v této souvislosti kladly na 
práva žen a dětí; vyzývá ESVČ a Komisi, aby při programování a uplatňování nástrojů 
vnější pomoci, které mají sloužit reformě bezpečnostního sektoru, měly toto hledisko na 
zřeteli;

Práva žen

75. naléhavě vyzývá EU, aby zesílila svá opatření, jejichž cílem je skoncovat s praktikami 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, předčasných a nucených sňatků a selektivních 
potratů podle pohlaví dítěte; trvá na tom, že tyto politiky by se měly stát základní součástí 
přístupu EU k rozvojové spolupráci; zdůrazňuje význam náležité dostupnosti lékařských 
prostředků a informací o sexuálním a reprodukčním zdraví pro dobré životní podmínky 
žen ve všech zemích;

76. naléhavě vyzývá Komisi a ESVČ, aby problému mrzačení ženských pohlavních orgánů 
věnovaly zvláštní pozornost v rámci celkové strategie boje proti násilí páchanému na 
ženách a vytvořily plán opatření EU proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, který se 
bude řídit zásadou náležité péče; vybízí ESVČ a členské státy, aby se i nadále zabývaly 
řešením problému mrzačení ženských pohlavních orgánů v rámci svých politických 
dialogů a jednání o opatřeních s partnerskými zeměmi, ve kterých je tato praxe stále ještě 
provozována, a aby k těmto dialogům zvaly i obránce lidských práv, kteří již usilují
o skoncování s touto praxí, jakož i dívky a ženy, které byly touto praxí přímo postiženy, 
předáky obcí, náboženské vůdce, učitele, zdravotníky a představitele státní správy na 
místní i celostátní úrovni; zdůrazňuje, že ESVČ by měla vytvořit zvláštní soubor opatření 
pro řešení problému mrzačení ženských pohlavních orgánů v rámci svých činností 
prováděných v souvislosti s uplatňováním strategického rámce EU týkajícího se lidských 
práv a demokracie;

77. konstatuje, že Polsko, Dánsko a Kypr se ve svém programu předsednického tria zavázaly
k aktivní podpoře všech iniciativ spojených s úsilím o potírání násilí páchaného na 
ženách, domácího násilí a mrzačení ženských pohlavních orgánů, zvláště pak jeho 
přeshraničních aspektů; opakuje, že vnitřní a vnější politiky EU musí být v těchto 
otázkách ve vzájemném souladu, a naléhavě vyzývá Komisi, aby eliminaci násilí 
páchaného na ženách a dívkách stanovila jako jednu z priorit a aby uvolněním 
odpovídajících finančních zdrojů podpořila cílené a inovativní programy v EU i ve třetích 
zemích;

Práva dítěte

78. připomíná, že Lisabonská smlouva ukládá EU konkrétní závazek, podle něhož se má ve 
svých vnějších politikách zaměřovat na práva dítěte; poukazuje na to, že téměř všeobecné 
přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte představuje velmi pevný mezinárodní právní základ, 
umožňující prosazování progresivních opatření v této oblasti;
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79. vítá sdělení Komise nazvané „Agenda EU v oblasti práv dítěte“, které v rámci jediného 
dokumentu spojuje cíle vnitřní i vnější politiky; zdůrazňuje však význam sledování jejich 
účinného plnění;

80. podporuje plány na dosažení dalších pokroků v rozvíjení na právech založených přístupů
k rozvojové spolupráci, uvedené v akčním plánu strategie EU pro lidská práva; zdůrazňuje 
naléhavou potřebu takového postupu v případě práv dítěte, aby bylo možné dosáhnout 
dlouhodobějšího a udržitelného pokroku;

Svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení

81. je i nadále hluboce znepokojen tím, že v mnohých regionech světa stále existuje 
diskriminace na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení a že osobám, které 
náležejí k určitým náboženským společenstvím, včetně náboženských menšin, jsou
i nadále v mnoha zemích odpírána jejich lidská práva; obzvláště znepokojen je situací
v Číně, kde jednotlivci, kteří praktikují své náboženství jinými než oficiálně schválenými 
způsoby, mj. křesťané, muslimové, buddhisté a stoupenci hnutí Fa-lun-kung, jsou často 
vystaveni pronásledování; naléhavě vyzývá Čínu, aby ve shodě se svým slibem co 
nejrychleji ratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech; naléhavě 
vyzývá čínské orgány, aby pozastavily a na základě skutečného jednání s Tibeťany 
následně též přehodnotily opatření, která mají nejvíce negativní dopad na tibetský 
buddhismus a tibetskou kulturu a tradici;

82. zdůrazňuje potřebnost souboru opatření, která by sloužila k prosazování práva na svobodu 
náboženského vyznání či přesvědčení jako součást vnější politiky EU; konstatuje, že 
součástí tohoto souboru opatření by měl být i kontrolní seznam nezbytných svobod 
spojených s právem na svobodu náboženského vyznání či přesvědčení, který by 
umožňoval posouzení situace, a že jeho součástí by měla být i metodika, s jejíž pomocí by 
bylo možné určit, zda došlo k narušení svobody náboženského vyznání či přesvědčení; 
vybízí ESVČ, aby do přípravy tohoto souboru opatření zapojila organizace občanské 
společnosti;

83. zdůrazňuje, že mezinárodní právo v oblasti ochrany lidských práv uznává svobodu 
náboženského vyznání či přesvědčení bez ohledu na stav registrace, takže registrace by 
neměla být povinnou podmínkou pro praktikování náboženství; se znepokojením dále 
poukazuje na to, že mniši a jeptišky mají v Číně povinnost registrovat se u vlády a svou 
činnost musí praktikovat pod dohledem vládou řízených správních rad, což narušuje jejich 
náboženskou autonomií a omezuje jejich činnost;

84. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro 
vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, Organizaci 
spojených národů, Radě Evropy a vládám zemí a území, o nichž je v tomto usnesení řeč.


