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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον 
κόσμο το 2011 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος

(2012/2145 (INI))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2011, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών 
Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί 
του θέματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ 
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων1,

– έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία (11855/12) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών 
Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/440/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 2012, 
για τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 12ης Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο «Τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Δημοκρατία στο Επίκεντρο της Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ 
- Προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση» (COM(2011)0886),

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 20102 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 65/276 της 3ης Μαΐου 
2011 σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έργο των Ηνωμένων Εθνών,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την υποστήριξη του 
ΔΠΔ από την ΕΕ: αντιμετώπιση των προκλήσεων και υπέρβαση των δυσκολιών3, τη 
Διάσκεψη Αναθεώρησης που πραγματοποιήθηκε στην Καμπάλα, Ουγκάντα στις 
31 Μαΐου –11 Ιουνίου 2011, και δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0126.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0280.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0507.
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– έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 
2011, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο1, και το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση 
της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας2,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 8ης Μαρτίου 2011 που εξέδωσαν η Ύπατη 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
και η Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με 
τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την 
κοινή ευημερία» (COM(2011)0200),

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε στις 25 Μαΐου 2011 η Ύπατη 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
και η Επιτροπή με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» 
(COM(2011)0303),

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 29ης Μαρτίου 2012, προς το Συμβούλιο σχετικά με 
τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τις εξωτερικές 
πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού3,

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά 
με μια συνεπή πολιτική έναντι καθεστώτων, κατά των οποίων η ΕΕ εφαρμόζει 
περιοριστικά μέτρα, όταν αυτά προωθούν τα προσωπικά και εμπορικά τους συμφέροντα 
εντός των συνόρων της ΕΕ4,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών (A/HRC/17/27) 
της 16ης Μαΐου 2011 σχετικά με την προαγωγή και προάσπιση της ελευθερίας της 
γνώμης και της έκφρασης, όπου υπογραμμίζεται το εφαρμοστέο των διεθνών 
προδιαγραφών και προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περίπτωση της 
ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης στο Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών της 28ης Ιουλίου 
2011 (A/66/203) σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 21ης Δεκεμβρίου 2010 
(A/RES/65/206) για ένα μορατόριουμ όσον αφορά την προσφυγή στη θανατική ποινή, 

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών της 
5ης Αυγούστου 2011 (A/66/268) σχετικά με τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, την απομόνωση, 

                                               
1 ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 56.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0576.
3 ΕΕ C 219Ε της 4.10.2011, σ. 171.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0018.
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συμπεριλαμβανομένων των ψυχιατρικών κλινικών,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 1325, 1820, 1888, 1889 και 1960 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

– έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τους δείκτες που αφορούν τη σφαιρική προσέγγιση 
για την εφαρμογή από την ΕΕ των αποφάσεων 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, που εγκρίθηκε από 
το Συμβούλιο της ΕΕ στις 13 Μαΐου 2011,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με 
την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών της 13ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» (COM(2011)0637),

– έχοντας υπόψη την εκ μέρους της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
στις 7 Απριλίου 2011 έγκριση της Σύμβασης σχετικά με την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα του 
παιδιού, και πιο πρόσφατα το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2012,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών της 17ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, 

– έχοντας υπόψη την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιανουαρίου 2011 στη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD), η 
οποία αποτελεί την πρώτη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
που κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «οργανισμός περιφερειακής 
ολοκλήρωσης»,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά 
με τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις και τη βία με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες δεσμεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να βασίσει την 
εξωτερική της δράση στην εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της 
οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των αρχών της 
ισότητας και της αλληλεγγύης και του σεβασμού των αρχών του Καταστατικού Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, η λογοδοσία, οι δίκαιες δίκες 
και η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία αποτελεί τη βέλτιστη διασφάλιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, της ανεκτικότητας έναντι όλων των 
κοινωνικών ομάδων και της ισότητας των ευκαιριών για έναν έκαστο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα γεγονότα της Αραβικής 
Άνοιξης πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ως εφαλτήριο, ώστε η ΕΕ να επανεξετάσει 
και να βελτιώσει τις πολιτικές της, μεταξύ άλλων, και για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τον διάλογο με τρίτες χώρες 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις της ελευθερίας θρησκείας ή πίστης που 
διαπράττονται τόσο από κυβερνήσεις όσο και από μη κρατικούς παράγοντες αυξάνονται 
σε πολλές χώρες του κόσμου, οδηγώντας σε διακρίσεις, μισαλλοδοξία και βία εναντίον 
ορισμένων προσώπων και θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
εκπροσώπων θρησκευτικών μειονοτήτων·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ επί του θέματος δεν θα πρέπει να 
αποτελεί μόνο μια αποτύπωση και ανασκόπηση επιτευγμάτων και σφαλμάτων του 
παρελθόντος αλλά θα πρέπει επίσης να λειτουργεί ως στρατηγικό έγγραφο για το μέλλον· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε διαδοχική ετήσια έκθεση θα πρέπει, ιδανικά, να συμβάλλει 
με απτό και τακτικό τρόπο στη βελτίωση της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ανά τον κόσμο·

Η ετήσια έκθεση της ΕΕ για το 2011 

1. χαιρετίζει την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία το 2011· επικροτεί το γεγονός ότι η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη 
Εκπρόσωπος (ΑΠ/ΥΕ) ήταν σε θέση να παρουσιάσει την ετήσια έκθεση στην ολομέλεια 
του Κοινοβουλίου τον Ιούνιο επανερχόμενη με τον τρόπο αυτό στη συνήθη πρακτική·

2. σημειώνει τα θετικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για την 
κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης, αλλά υπογραμμίζει τα περιθώρια που υπάρχουν για 
περαιτέρω βελτίωση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πιο συστηματική προσέγγιση 
και ανάλυση των αποτελεσμάτων της πολιτικής της ΕΕ· χαιρετίζει, ως ένα σημαντικό 
βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, τη δέσμευση που αναλήφθηκε στο σχέδιο δράσης της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 25ης Ιουνίου 2012 να παρουσιαστούν στην ετήσια 
έκθεση οι επιδόσεις της ΕΕ όσον αφορά την εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής της 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα· συνιστά ανάπτυξη των επιμέρους ενοτήτων των χωρών με 
τη χρήση δεικτών και κριτηρίων αναφοράς που θα βοηθήσουν στην παρακολούθηση των 
στρατηγικών των χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3. καλεί την ΑΠ/ΥΕ, κατά τη σύνταξη των μελλοντικών ετησίων εκθέσεων, να προβαίνει 
ενεργά και συστηματικά σε διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και να αναφέρει τους 
τρόπους με τους οποίους έχουν ληφθεί υπόψη τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου·

Γενικές εκτιμήσεις

4. χαιρετίζει την έγκριση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
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στις 25 Ιουνίου 2012· προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν για να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή του, προκειμένου να τηρηθεί πιστά η δέσμευση της 
Συνθήκης της ΕΕ για επιδίωξη εξωτερικών πολιτικών βασισμένων στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου με τρόπο αποφασιστικό και 
βασισμένο σε αρχές·

5. προτρέπει το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) και το Κοινοβούλιο να συνεργαστούν στενά στην εφαρμογή μιας συνεκτικής, 
φιλόδοξης και αποτελεσματικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον 
κόσμο βασισμένης σε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο·

6. συνιστά το Συμβούλιο και η ΕΥΕΔ να διενεργήσουν μια ενδιάμεση αξιολόγηση της νέας 
δέσμης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα του σχεδίου δράσης· επιμένει ότι πρέπει 
να διενεργείται εκτενής και τακτική διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και την κοινωνία 
των πολιτών στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας·

7. χαιρετίζει την εντολή του θεματικού ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη σχεδιαζόμενη συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας του 
Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) με έδρα στις Βρυξέλλες· 
προσβλέπει στη στενή τους συνεργασία με το Κοινοβούλιο·

8. προσδοκά από την ομάδα COHOM να ενισχύσει τη συνεργασία με την ομάδα εργασίας 
του Συμβουλίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα (FREMP) προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
το ζήτημα της συνέπειας ανάμεσα στην εξωτερική και την εσωτερική πολιτική της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει τη σημασία της συνέπειας ώστε να αποφευχθούν 
ισχυρισμοί περί ύπαρξης διαφορετικών μέτρων και σταθμών, να ενισχυθεί η πολιτική 
αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταδειχθεί ο γνήσιος σεβασμός της 
οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9. Προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, χάριν 
αποτελεσματικότητας, να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων υφιστάμενων ή 
προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων και μεθοδολογιών συγκριτικής ανάλυσης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 
οι εξής: οι ενότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις εκθέσεις 
προόδου της πολιτικής για τη διεύρυνση και τη γειτονία· η αξιολόγηση των αρχών των 
«αναλογικών κερδών» (more for more) των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας που ορίζονται για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τη Νότια Μεσόγειο· 
η σχεδιαζόμενη ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εκτιμήσεις επιπτώσεων που 
διενεργούνται για νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις και εμπορικές συμφωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και συμφωνίες σύνδεσης· το σχέδιο της 
Επιτροπής να εισαγάγει την εκτίμηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 
διαδικασίες παροχής ενίσχυσης της ΕΕ (ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική στήριξη)· ο 
ενισχυμένος μηχανισμός παρακολούθησης για τον εξονυχιστικό έλεγχο της εφαρμογής 
των συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες GSP+· ο στόχος να 
συστηματοποιηθεί η αξιοποίηση των εκθέσεων των αποστολών παρατήρησης εκλογών 
της ΕΕ· και η έμφαση που δίνει το Συμβούλιο της ΕΕ στη συγκριτική αξιολόγηση καθώς 
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και στη διαρκή και συστηματική εκτίμηση ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το φύλο και τα παιδιά που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις στα 
έγγραφα όπου παρουσιάζονται τα διδάγματα από τις αποστολές ΚΠΑΑ·

10. χαιρετίζει την υιοθέτηση τοπικών στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα με στόχο 
την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ από μεμονωμένες χώρες με τον πιο ενδεδειγμένο και 
αποτελεσματικό τρόπο· αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές 
αντιπροσωπείες της ΕΕ στην κατάρτιση και παρακολούθηση των προσαρμοσμένων στις 
ιδιαίτερες συνθήκες ανά χώρα στρατηγικών, αλλά υπογραμμίζει τη συντονιστική ευθύνη 
της ΕΥΕΔ για τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των προτεραιοτήτων της 
πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως προβλέπονται στο στρατηγικό 
πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί το δίκτυο σημείων επαφής για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις αποστολές και 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ· προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ως βέλτιστη πρακτική τη μέθοδο της αντιμετώπισης των θεμάτων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό επίπεδο μέσω ομάδων εργασίας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα συγκροτημένων στο πλαίσιο των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των πρεσβειών 
των κρατών μελών της ΕΕ· υποστηρίζει τον στόχο της ΕΥΕΔ να παρέχει εκπαίδευση για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλο το προσωπικό της ΕΥΕΔ, της 
Επιτροπής, των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των αποστολών ΚΠΑΑ·

Δράση της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη

11. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να υποστηρίξει και να δώσει πνοή στις εργασίες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της 
ολοκλήρωσης της ανασκόπησης του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα το 2011· υπογραμμίζει τη διαρκή σημασία του να στηριχθεί η ανεξαρτησία 
της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ρόλος 
των θεματικών και εξειδικευμένων ανά χώρα ειδικών εισηγητών των Ηνωμένων Εθνών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει τη σημασία της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 22 Ιανουαρίου 2011 στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία (CRPD) ως πρώτη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα που κυρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομικό πρόσωπο·

12. χαιρετίζει τον ηγετικό ρόλο που επέδειξαν τα κράτη μέλη της ΕΕ για την υποστήριξη της 
αξιοπιστίας του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
απευθύνοντας από κοινού διαρκή πρόσκληση σε όλες τις ειδικές διαδικασίες των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εγκαινιάζοντας μια ειδική σύνοδο του 
Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΣΑΔ) για τη Λιβύη, 
όπου διατυπώθηκε η ιστορική σύσταση για αποπομπή της Λιβύης από το ΣΑΔ, και 
ηγούμενα των προσπαθειών που οδήγησαν στη συγκρότηση της ανεξάρτητης επιτροπής 
έρευνας για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία·

13. αναγνωρίζει τις δυνατότητες της ΕΕ για προσέγγιση και δημιουργική καλλιέργεια 
συμμαχιών, όπως αποτυπώνονται για παράδειγμα στις δράσεις της ΕΕ που προλείαναν το 
έδαφος για την έκδοση του ψηφίσματος-ορόσημου του ΣΑΔ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου, το οποίο έτυχε 
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της στήριξης κρατών από όλες τις περιφέρειες, και την καλλιέργεια συναίνεσης στη 
Γενεύη και τη Νέα Υόρκη όσον αφορά την ανάγκη καταπολέμησης της θρησκευτικής 
μισαλλοδοξίας και προστασίας της ελευθερίας θρησκείας ή πίστης αποφεύγοντας 
παράλληλα ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, 
όπως η ελευθερία έκφρασης·

14. επαναλαμβάνει την αντίθεσή του με την πρακτική οργάνωσης εκλογών με έναν υποψήφιο 
από περιφερειακές ομάδες στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

15. συστήνει την παρακολούθηση των συστάσεων της παγκόσμιας περιοδικής επισκόπησης 
(ΠΠΕ) μέσω της συστηματικής ενσωμάτωσής τους σε τοπικές στρατηγικές για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και σε διαλόγους και διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Πολιτική της ΕΕ για τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της
ατιμωρησίας

16. αποδοκιμάζει την επιλεκτική δικαιοσύνη που εφαρμόζεται συχνά σε νέες και μεταβατικές 
δημοκρατίες με το πρόσχημα του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η επιλεκτική δικαιοσύνη έχει εξελιχθεί σε ένα 
μέσο πολιτικής εκδίκησης και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με πολιτικούς αντιπάλους 
τρομοκρατώντας και θέτοντας στο περιθώριο την αντιπολίτευση, ειδικά κατά την 
προεκλογική περίοδο·

17. επαναλαμβάνει τη σθεναρή του υποστήριξη προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) 
για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για τα πλέον σοβαρά εγκλήματα διεθνούς 
κλίμακας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να παρέχουν την πολιτική, 
διπλωματική, υλικοτεχνική και χρηματοδοτική υποστήριξή τους στο ΔΠΔ και άλλα 
διεθνή ποινικά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των ad hoc διεθνών δικαστηρίων για 
την πρώην Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα, του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε, 
των έκτακτων τμημάτων των δικαστηρίων της Καμπότζης και του Ειδικού Δικαστηρίου 
για τον Λίβανο·

18. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της απόφασης 
2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε στις 21 Μαρτίου 2011, και στο 
ακόλουθο σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε στις 12 Ιουλίου 2011, για την προώθηση της 
οικουμενικότητας και της ακεραιότητας του Καταστατικού της Ρώμης, για τη στήριξη της 
ανεξαρτησίας του Δικαστηρίου και της αποτελεσματικής και αποδοτικής του λειτουργίας 
και για την υποστήριξη της εφαρμογής της αρχής της συμπληρωματικότητας·

19. επαναλαμβάνει τη σύστασή του το Καταστατικό της Ρώμης να προστεθεί στη δέσμη 
διεθνών συνθηκών περί χρηστής διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, με στόχο να 
επικυρωθούν από τρίτες χώρες που γίνονται δεκτές στο σύστημα γενικευμένων 
προτιμήσεων της ΕΕ (GSP+)· υποστηρίζει τη συνεπή προσθήκη ρήτρας ΔΠΔ σε 
συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες·

20. υπογραμμίζει, έχοντας υπόψη την Αραβική Άνοιξη, τη σημασία της ανάπτυξης μιας 
συνεκτικής και εξειδικευμένης πολιτικής της ΕΕ για τη μεταβατική δικαιοσύνη, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με το ΔΠΔ ως δικαστήριο έσχατης ανάγκης, ώστε να 
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βοηθηθούν οι χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο να αντιμετωπίσουν τις 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παρελθόντος και να καταπολεμηθεί η 
ατιμωρησία·

Δράση της ΕΕ στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ)

21. χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ στο πεδίο του ΔΑΔ και της διασφάλισης 
της λογοδοσίας τεκμηριώνοντας τυχόν παραβιάσεις του ΔΑΔ και υποστηρίζοντας τους 
μηχανισμούς λογοδοσίας, καθώς και τις δεσμεύσεις της να καταπολεμήσει τις βίαιες 
εξαφανίσεις, να συνεχίσει να υποστηρίζει το ΔΠΔ, να εργαστεί για μεγαλύτερη 
συμμετοχή στα κύρια μέσα του ΔΑΔ, να προαγάγει τον σεβασμό θεμελιωδών 
διαδικαστικών εγγυήσεων για όλα τα πρόσωπα που κρατούνται σε περίοδο ένοπλης 
σύγκρουσης και να στηρίζει διεθνείς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών 
κινδύνων από εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου, όπλα διασποράς, αυτοσχέδιους 
εκρηκτικούς μηχανισμούς και νάρκες κατά προσωπικού·

22. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η γενικότερη ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης και η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση 
της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο εξακολουθεί να βρίσκεται σε 
χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες κατευθυντήριες γραμμές· καλεί την ΕΕ να δώσει πιο 
εξέχουσα πολιτική σημασία και να αφιερώσει περισσότερους πόρους στην εφαρμογή των 
εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, ειδικά εξασφαλίζοντας την ενσωμάτωση του ΔΑΔ σε 
επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων και καταπολεμώντας προδραστικά την ατιμωρησία και 
διασφαλίζοντας την ατομική ευθύνη·

23. υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη να διασφαλιστεί η συστηματικότερη αντιμετώπιση 
του ζητήματος της λογοδοσίας στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων της ΕΕ με συναφείς 
χώρες, μεταξύ άλλων μέσω αναφορών σε δημόσιες δηλώσεις, καθώς και η αντιμετώπιση 
της ατιμωρησίας από την ΕΕ με μεγαλύτερη συνέπεια σε πολυμερές επίπεδο, για 
παράδειγμα στη Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών·

24. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στην αρχή της «ευθύνης για προστασία», 
υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα εξωτερικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
ΕΕ, για την αντιμετώπιση σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες 
χώρες, όταν οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν είναι σε θέση ή δεν έχουν τη βούληση 
να προστατεύσουν τους ίδιους τους πολίτες τους· υπογραμμίζει τη σημασία της 
υλοποίησης δράσεων στον τομέα της ευθύνης προστασίας υπό την αιγίδα ή την έγκριση 
των Ηνωμένων Εθνών, όποτε είναι δυνατό·

25. επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις ενέργειες αρκετών κρατών μελών που ηγήθηκαν της 
πρόληψης περαιτέρω βίας κατά του άμαχου πληθυσμού στη Λιβύη στη διάρκεια του 
2011, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την απουσία συντονισμένης απάντησης σε επίπεδο 
ΕΕ·

26. υποστηρίζει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
ασφάλειας (PMSC) θα πρέπει να λογοδοτούν για τυχόν παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ανθρωπιστικών νόμων που διαπράττονται από το προσωπικό τους· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτατη χρήση των PMSC, να 
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κλιμακώσουν τις προσπάθειές τους ώστε να βρεθεί μια αξιόπιστη κανονιστική λύση για 
να αποφεύγονται νομικά κενά όσον αφορά στην υποχρέωση λογοδοσίας·

Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και η Αραβική Άνοιξη

27. υπογραμμίζει τη σημασία των εξεγέρσεων του 2011 στον αραβικό κόσμο τόσο ως 
έκφραση της επιθυμίας για ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια όσο και ως μείζονα 
πρόκληση για την πολιτική της ΕΕ στην περιοχή και πέραν αυτής· αναγνωρίζει ότι η ΕΕ 
έχει κλιμακώσει την πολιτική της εμπλοκή τόσο με τους νότιους όσο και με τους 
ανατολικούς της γείτονες, αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη να αντληθούν διδάγματα από 
λάθη πολιτικής του παρελθόντος και να χαραχθεί μια νέα πολιτική ευθυγραμμισμένη με 
τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποστήριξη των δημοκρατικών 
αξιών·

28. χαιρετίζει τη νέα έμφαση που δίδεται, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ προς τους 
νότιους γείτονες, στην αμοιβαία υποχρέωση λογοδοσίας και στην κοινή δέσμευση 
απέναντι στις οικουμενικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου· ζητά συνέπεια στην προσέγγιση της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο Νότο και την Ανατολή· υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθούν στην 
Ανατολή τα ιδίου τύπου λάθη πολιτικής που διαπράχθηκαν στο Νότο πριν από την 
Αραβική Άνοιξη το 2011·

29. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η λογική των «αναλογικών κερδών» θα πρέπει να 
βασίζεται σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια με συγκεκριμένα, μετρήσιμα, επιτεύξιμα, 
χρονικά προσδιορισμένα σημεία αναφοράς· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να 
εφαρμόσουν αυτήν την προσέγγιση συστηματικά στις εκθέσεις προόδου της πολιτικής 
γειτονίας·

30. χαιρετίζει την ευρεία προσέγγιση της κοινωνίας των πολιτών από την ΕΕ και 
υπογραμμίζει την ανάγκη η κοινωνία των πολιτών να συμβάλλει πιο συστηματικά και 
τακτικά στις εκτιμήσεις της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαιτούνται 
για ορθή εφαρμογή της νέας προσέγγισης των «αναλογικών κερδών» στην πολιτική της 
ΕΕ·

31. χαιρετίζει επίσης δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
Ανατολική Εταιρική Σχέση για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου σε χώρες εταίρους· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει τη μεταβατική εμπειρία των ίδιων των 
κρατών μελών της που βίωσαν τη μετάβαση από απολυταρχικά σε δημοκρατικά 
καθεστώτα και να μετατρέψει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτές τις εμπειρίες σε 
συγκεκριμένα προγράμματα προσανατολισμένα στα αποτελέσματα στις ανατολικές χώρες 
εταίρους της Ένωσης·

32. εκφράζει, εντούτοις, τη λύπη του για το γεγονός ότι η πολιτική για την Ανατολική 
Εταιρική Σχέση ορισμένες φορές παραμένει ανοιχτή σε παρερμηνείες, εξελισσόμενη 
περισσότερο σε μια πολιτική όπου όλα επιτρέπονται και όλα συγχωρούνται και μια 
πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών που συχνά εφαρμόζονται όσον αφορά τις 
ανατολικές χώρες εταίρους·
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33. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για την έλλειψη δημοκρατίας, κράτους δικαίου, 
θεμελιωδών ελευθεριών και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, 
τη μοναδική ευρωπαϊκή γείτονα χώρα που δεν συμμετέχει πλήρως στην Ανατολική 
Εταιρική Σχέση και στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest, ειδικά 
μετά τις προεδρικές εκλογές τον Δεκέμβριο του 2010 και τις βίαιες επιθέσεις που 
ακολούθησαν εναντίον διαδηλωτών και εναντίον της αντιπολίτευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των δικών κατά ακτιβιστών το 2011, οι οποίες δεν 
συμμορφώνονταν με τα διεθνή πρότυπα και στις οποίες επιβλήθηκαν δυσανάλογα 
αυστηρές ποινές· επιδοκιμάζει την ενότητα της ΕΕ στην αντιμετώπιση της απέλασης 
διπλωματών της ΕΕ από τη Λευκορωσία τον Φεβρουάριο του 2012· προτρέπει την Ένωση 
και όλα τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν συνοχή και συνέπεια στις πολιτικές τους προς 
τη Λευκορωσία και να εξακολουθήσουν να ασκούν πιέσεις στο πολιτικό καθεστώς, 
μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων, προσεγγίζοντας παράλληλα την κοινωνία των πολιτών με 
μέσα όπως η ενισχυμένη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και οι αυξημένες 
ευκαιρίες εκπαίδευσης·

34. προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει την ίδια συνεπή προσέγγιση για τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις τρίτες χώρες —τόσο χώρες εταίρους όσο και χώρες 
με τις οποίες η ΕΕ δεν έχει αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις· επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να 
πρωτοστατεί στην ανάδειξη και καταδίκη παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
όπου και όποτε συμβαίνουν, ανεξάρτητα από το επίπεδο ή τη στρατηγική σημασία της 
εταιρικής σχέσης με την εμπλεκόμενη χώρα·

Πολιτικές της ΕΕ για τη στήριξη του εκδημοκρατισμού και των εκλογών 

35. τονίζει την αμοιβαία ενισχυτική φύση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας, καθώς μέσα από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι κοινωνίες 
δημιουργούν τον ελεύθερο πολιτικό χώρο που απαιτείται για ειρηνική δημοκρατική 
άμιλλα·

36. υπογραμμίζει ότι απαιτείται πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση η οποία να καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο των εκλογών ώστε να δίδεται η κατάλληλη συνέχεια στις εκθέσεις 
και τις συστάσεις των αποστολών παρατήρησης εκλογών της ΕΕ· υπογραμμίζει τη 
σημασία της διατύπωσης ρεαλιστικών και εφικτών συστάσεων και της διασφάλισης της 
παρακολούθησης των εν λόγω συστάσεων από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ· θεωρεί ότι οι 
μόνιμες αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου και οι Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις Ίσης 
Εκπροσώπησης θα πρέπει επίσης να διαδραματίσουν ενισχυμένο ρόλο στη συνέχιση των 
εν λόγω συστάσεων και στην ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

37. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν μια 
πολιτική στρατηγική για κάθε αποστολή παρατήρησης εκλογών της ΕΕ, η οποία θα 
ακολουθείται από αξιολόγηση της δημοκρατικής προόδου δύο έτη μετά την έλευση της 
αποστολής. Η αξιολόγηση αυτή θα υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας συζήτησης 
του Κοινοβουλίου με την ΑΠ/ΥΕ για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

38. χαιρετίζει τον ενισχυμένο συμβουλευτικό ρόλο της Ομάδας Εκλογικού Συντονισμού 
(ΟΕΣ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ασκήθηκε για πρώτη φορά το 2011, στον 
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προσδιορισμό και τον προγραμματισμό αποστολών παρατήρησης εκλογών της ΕΕ· 
προσδοκά οι δραστηριότητες του Κοινοβουλίου για τη στήριξη της δημοκρατίας να 
ενισχυθούν περαιτέρω από τη δημιουργία μιας διοικητικής διεύθυνσης για τη στήριξη της 
δημοκρατίας υπό την πολιτική εποπτεία μιας διευρυμένης Ομάδας Στήριξης της 
Δημοκρατίας και Εκλογικού Συντονισμού (ΟΣΔΕΣ)·

Διάλογοι και διαβουλεύσεις με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

39. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που υπάρχουν εγγενώς στους ολοκληρωμένους διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, ειδικά εάν συνδυάζονται αποτελεσματικά 
με την εφαρμογή των ανά χώρα στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει 
ωστόσο ότι οι εν λόγω διάλογοι δεν θα πρέπει να χειραγωγούνται κατά τρόπο ώστε να 
περιθωριοποιείται η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

40. επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία του για τη διαρκώς απογοητευτική απουσία 
προόδου σε αρκετούς διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την έλλειψη διαφανών 
δεικτών αναφοράς για την ουσιαστική αξιολόγηση της βελτίωσης ή της υποβάθμισης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει τις διαρκείς δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στη 
διαπραγμάτευση βελτιωμένων τρόπων διεξαγωγής του διαλόγου με την Κίνα και τη 
Ρωσία· καλεί τον προσφάτως διορισθέντα ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να δώσει 
νέα ώθηση σε αυτούς και άλλους διαλόγους·

41. παραμένει απογοητευμένο που δεν υπήρξε συστηματική συμμετοχή του Κοινοβουλίου 
στις εκτιμήσεις του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
Ρωσίας και της Κίνας· απευθύνει έκκληση να επισημοποιηθεί η πρόσβαση του 
Κοινοβουλίου σε αυτές τις εκτιμήσεις και υπενθυμίζει ότι στις κατευθυντήριες γραμμές 
της ΕΕ για τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα δηλώνεται ότι «η κοινωνία των 
πολιτών θα συμμετέχει σε αυτήν την άσκηση εκτίμησης»·

Κυρώσεις της ΕΕ και οι ρήτρες για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις 
συμφωνίες της ΕΕ

42. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να ενσωματωθεί ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
όλες τις πολιτικές συμφωνίες πλαίσιο της ΕΕ, αλλά επαναλαμβάνει την έκκλησή του ώστε 
όλες οι συμβατικές σχέσεις με τρίτες χώρες —βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες, 
συμπεριλαμβανομένων τομεακών συμφωνιών, συμφωνιών εμπορικών και τεχνικής ή 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης— να συμπεριλάβουν ρητά διατυπωμένες ρήτρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, χωρίς εξαίρεση· 

43. επαναλαμβάνει ότι η συνεπής εφαρμογή της ρήτρας των συμφωνιών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι θεμελιώδης για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της με τρίτες χώρες· υπογραμμίζει τη σημασία της επανεξέτασης του 
τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη συνεργάστηκαν με τους κατασταλτικούς
μηχανισμούς στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει εν 
προκειμένω την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που αναθεωρήθηκε πρόσφατα 
να εστιάζει στην παροχή υποστήριξης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, και 
να διασφαλίσει συγκεκριμένα τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ των καθηκόντων που 
σχετίζονται με πληροφορίες και των καθηκόντων επιβολής του νόμου· καλεί την ΕΥΕΔ, 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν τη συνεργασία τους με την Επιτροπή κατά 
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των Βασανιστηρίων και άλλους συναφείς μηχανισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης 
όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων συνδρομής στον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας, τα οποία θα εκτελούνται σε συνεργασία με τρίτες χώρες, και κάθε μορφή 
διαλόγου με τρίτες χώρες που στοχεύει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

44. επιμένει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να συμμορφώνεται πλήρως και να εφαρμόζει τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της, πολιτικές και μηχανισμούς εξωτερικής πολιτικής, όπως τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τα βασανιστήρια και τον διάλογο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ούτως ώστε να μπορεί να είναι περισσότερο αξιόπιστη στην έκκληση που 
απευθύνει για αυστηρή εφαρμογή των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 
συμφωνίες σύνδεσης, και να προτρέψει τους σημαντικότερους συμμάχους της να 
σέβονται τη δική τους εθνική και τη διεθνή νομοθεσία·

45. χαιρετίζει τη δέσμευση που διατυπώνεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για την ανάπτυξη μεθοδολογίας ώστε να βελτιωθεί η ανάλυση της 
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες σε σχέση με την έναρξη 
ισχύος ή τη σύναψη εμπορικών και/ή επενδυτικών συμφωνιών·

46. συστήνει, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία της ρήτρας και η προβλεψιμότητα των 
δράσεων της ΕΕ, η ρήτρα να αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε να συμπεριλαμβάνει πολιτικούς 
και νομικούς μηχανισμούς διαδικασιών που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περίπτωση 
αιτήματος για την αναστολή διμερούς συνεργασίας λόγω επαναλαμβανόμενων και/ή 
συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου·

47. σημειώνει ότι η ΕΕ αναπτύσσει έναν μηχανισμό παρακολούθησης ατων νθρωπίνων 
δικαιωμάτων που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο νέων συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης και συνεργασίας, και άλλων εμπορικών συμφωνιών, με διάφορες χώρες· εκφράζει 
προβληματισμό για το γεγονός ότι οι εν λόγω μηχανισμοί παρακολούθησης δεν είναι 
επαρκώς φιλόδοξοι και δεν ορίζονται με σαφήνεια, υπονομεύοντας τη δέσμευση της 
συνθήκης της ΕΕ για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας 
παγκοσμίως·

48. επαναλαμβάνει τη σύστασή του ότι η ΕΕ πρέπει να εγκρίνει μια περισσότερο 
συστηματική πολιτική για τις κυρώσεις της ΕΕ, προβλέποντας σαφή κριτήρια για το πότε 
θα πρέπει να εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα και τι τύπου κυρώσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται, η οποία θα περιλαμβάνει διαφανή κριτήρια αναφοράς για την άρση των 
κυρώσεων·

Ελευθερία έκφρασης (μέσα κοινωνικής δικτύωσης/ψηφιακές ελευθερίες)

49. σημειώνει ότι η Αραβική Άνοιξη κατέδειξε ότι η νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική της 
ενημέρωσης και της επικοινωνίας δεν δημιουργεί απλώς νέους διαύλους για την 
ελευθερία της έκφρασης αλλά παρέχει επίσης δυνατότητες νέων μορφών πολιτικής 
κινητοποίησης που προσπερνούν τις παραδοσιακές μεθόδους· καλεί τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις θετικές δυνατότητες των νέων 
τεχνολογιών στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ και να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της 
λογοκρισίας και της καταστολής στο διαδίκτυο· χαιρετίζει τη δρομολόγηση, τον 
Δεκέμβριο του 2011, της «Στρατηγικής κατά της αποσύνδεσης» με στόχο την ανάπτυξη 
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εργαλείων που θα επιτρέπουν στην ΕΕ, στις κατάλληλες περιπτώσεις, να παρέχει 
συνδρομή σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή μεμονωμένους πολίτες 
προκειμένου να παρακάμπτουν αυθαίρετες διακοπές της πρόσβασης σε τεχνολογίες 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, περιλαμβανομένου του διαδικτύου·

50. αναγνωρίζει ότι η αυξανόμενη εξάρτηση από τις υποδομές της τεχνολογίας της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι πιθανό να δημιουργήσει νέα τρωτά σημεία και 
προβλήματα ασφάλειας διεθνώς· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι πολλά από τα αποκεντρωμένα 
χαρακτηριστικά που εγείρουν προβληματισμό για το διαδίκτυο από την άποψη της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι επίσης και οι ίδιοι λόγοι που το καθιστούν ένα 
πανίσχυρο εργαλείο για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαβιούν 
σε καταπιεστικά καθεστώτα· υπογραμμίζει, συνεπώς, τη σημασία μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με σαφή διάσταση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης των επιπτώσεων στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, στην ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων σχετικών με την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο, την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, τη 
διαδικτυακή διακυβέρνηση και άλλες πολιτικές της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα·

51. χαιρετίζει τη δέσμευση του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΕΕ ώστε να 
αναπτυχθούν νέες δημόσιες κατευθυντήριες γραμμές για την ελευθερία της έκφρασης 
εντός και εκτός διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των συντακτών 
ιστολογίων (bloggers) και των δημοσιογράφων·

52. διαπιστώνει με προβληματισμό τις ανησυχητικές τάσεις των αυξανόμενων επιθέσεων και 
της τρομοκράτησης των δημοσιογράφων και εργαζομένων σε ΜΜΕ στο χώρο του ΟΑΣΕ· 
καλεί να ενταθούν οι προσπάθειες της ΕΕ για να προαχθεί η ασφάλειά τους στον διάλογο 
με τους εταίρους της Ένωσης και άλλες χώρες·

53. εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελίες ορισμένων επιχειρήσεων της ΕΕ που 
συνεργάζονται με απολυταρχικά καθεστώτα παρέχοντάς τους απεριόριστη ελεύθερη 
πρόσβαση στα δίκτυα και τις βάσεις δεδομένων τους με τη δικαιολογία της τήρησης της 
τοπικής νομοθεσίας, όπως στην περίπτωση της σουηδοφινλανδικής εταιρείας TeliaSonera
σε αρκετές πρώην σοβιετικές χώρες· είναι πεπεισμένο ότι η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δεν θα πρέπει ποτέ να υπονομεύεται από τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων να διευρύνουν την παρουσία της στις αγορές του εξωτερικού·

Υποστήριξη της ΕΕ στην κοινωνία των πολιτών και στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

54. δίνει έμφαση στην ανάπτυξη μιας ισχυρής και ζωντανής κοινωνίας των πολιτών ως 
κρίσιμο παράγοντα που θα επιτρέπει τη δημοκρατική διαδικασία και την καλύτερη 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει ότι η κοινωνία των πολιτών 
διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στην πραγματοποίηση των ιστορικών αλλαγών της 
Αραβικής Άνοιξης·

55. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να εντείνει τη στήριξη οργανισμών της κοινωνίας 
των πολιτών· εκτιμά ιδιαίτερα την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασχοληθεί 
άμεσα με την κοινωνία των πολιτών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τη 
Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR)· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός 
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ότι η ΕΕ δεν διαθέτει ισχυρότερη συστηματική πολιτική ώστε να πείθει τις χώρες 
εταίρους να καταργούν άδικους νομικούς και διοικητικούς περιορισμούς που περιορίζουν 
τα οικουμενικά δικαιώματα του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· απευθύνει
έκκληση να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές για μια τέτοια πολιτική·

56. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για την εφαρμογή της έννοιας της δημοκρατικής 
ιδιοκτησίας στην αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ, και θεωρεί το ρόλο της κοινωνίας των 
πολιτών κρίσιμο σε αυτό το πλαίσιο· δίνει έμφαση στην ανάγκη στενής συνεργασίας όλου 
του προσωπικού της ΕΕ με την κοινωνία των πολιτών στις χώρες όπου έχει μετατεθεί·

57. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η δίωξη και η περιθωριοποίηση των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει μια ευρέως διαδεδομένη τάση 
στην Κίνα, τη Ρωσία και σε όλες τις άλλες χώρες που εξακολουθούν να συγχέουν τα 
υψηλά πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με επιβολή εκ μέρους της ΕΕ, 
του ΟΗΕ και των παγκόσμιων οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι οι διαγραφέντες δικηγόροι στην Κίνα και οι πολιτικά διωκόμενοι 
δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι ΜΜΕ θεωρούνται εσωτερική υπόθεση·

58. εκφράζει τη λύπη του για τη γενική εκτίμηση που διατυπώνεται στην ετήσια έκθεση της 
ΕΕ ότι σε πολλές χώρες, υπάρχει συσπείρωση του δημοκρατικού χώρου, και η κοινωνία 
των πολιτών εν γένει και οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΥΑΔ) ειδικότερα 
καθίστανται ολοένα περισσότερο θύματα καταστολής και θεμελιώδεις ελευθερίες
παραβιάζονται ακόμα σε μεγάλο βαθμό·

59. χαιρετίζει τη συγχρηματοδοτούμενη από την ΕΕ απόφαση της Τρίτης Επιτροπής της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του Νοεμβρίου 2011 για τους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημόσια υποστήριξη που δόθηκε από την ΕΕ στον 
ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
συναφείς περιφερειακούς μηχανισμούς για την προστασία των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

60. υποστηρίζει τα σχέδια για τη δημιουργία μιας προαιρετικής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας με 
στόχο την παροχή προσωρινού καταφυγίου σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων για τους οποίους απαιτείται επείγουσα μετεγκατάσταση από τις χώρες 
καταγωγής τους στο πλαίσιο του EIDHR· υπογραμμίζει ότι αυτή η πρωτοβουλία θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώσυε να συμπληρώνει τα ήδη υφιστάμενα 
προγράμματα καταφυγίου.

61. σημειώνει ότι οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται σε 
απομακρυσμένες περιοχές και εμπόλεμες ζώνες είναι αυτοί που είναι περισσότερο 
εκτεθειμένοι σε απειλές και κινδύνους, και έχουν μικρότερη επαφή με το προσωπικό της 
ΕΕ· προτρέπει όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αναπτύξουν τοπικές στρατηγικές για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ώστε να διατηρούν τακτικές επαφές με υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί τόπου και για να τους παρέχουν την απαραίτητη συνδρομή 
και προστασία, όπως απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ για τους ΥΑΔ·

62. υπογραμμίζει τη σημασία για την ΕΕ να αναλάβει ενεργό δράση (να αντιδράσει και να 
υποστηρίξει ΥΑΔ που απειλούνται· παρατήρηση δικών εναντίον ΥΑΔ· άμεση, ηχηρή και 
προβεβλημένη αντίδραση για περιορισμούς των ελευθεριών έκφρασης, του 
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συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι) και να ενημερώνει συστηματικά τους ΥΑΔ και/ή 
τις οικογένειές τους για ενέργειες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τους, όπως 
ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους ΥΑΔ·

Ενέργειες της ΕΕ κατά της θανατικής ποινής

63. επαναλαμβάνει την κατηγορηματική του αντίθεση με τη θανατική ποινή σε όλες τις 
υποθέσεις και περιστάσεις, και υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της ΕΕ να εγκριθεί 
μια ισχυρή απόφαση για την αναστολή της θανατικής ποινής στην 67η συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, φιλοδοξώντας παράλληλα αυτό να 
λειτουργήσει καταλυτικά στις προετοιμασίες για το Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της 
Θανατικής Ποινής·

64. χαιρετίζει την εκτίμηση οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η χρήση της 
θανατικής ποινής το 2011 επιβεβαιώνει σε γενικές γραμμές την παγκόσμια τάση για 
κατάργησή της· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τη σημαντική αύξηση των 
εκτελέσεων που σημειώθηκε στο Ιράν, το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία· εκφράζει μεγάλη 
απογοήτευση για την άρνηση της Κίνας να αποκαλύψει αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με 
την εφαρμογή της θανατικής ποινής και των εκτελέσεων, οι οποίες σύμφωνα με τη Διεθνή 
Αμνηστία ανέρχονται σε χιλιάδες· χαιρετίζει την κατάργηση της θανατικής ποινής στην 
πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες εξακολουθούν να εκτελούν ανθρώπους παρά το γεγονός ότι είναι η μοναδική 
χώρα των G8 που πράττει κάτι τέτοιο εν έτει 2011· υπενθυμίζει με προβληματισμό ότι η 
Λευκορωσία είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη 
θανατική ποινή· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανακινούν διαρκώς αυτό το
ζήτημα στους διαλόγους τους με τις εν λόγω χώρες·

Βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή 
τιμωρίας

65. χαιρετίζει την έγκριση των ενημερωμένων κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια ή άλλες 
μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της επαγρύπνησης της κοινής 
γνώμης και της εφαρμογής, προκειμένου να επιτευχθούν ουσιαστικά βήματα προόδου 
στην πολιτική της ΕΕ·

66. υπογραμμίζει τη σημασία να συνδεθούν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ με τους 
τρόπους εφαρμογής του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
εναντίον των Βασανιστηρίων (OPCAT), με ιδιαίτερη έμφαση στους Εθνικούς 
Προληπτικούς Μηχανισμούς·

67. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η πολιτική κατάχρηση της ψυχιατρικής εξακολουθεί να 
αποτελεί οδυνηρό πρόβλημα σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, που 
έχουν ιστορικό χρήσης βίαιων ψυχιατρικών μεθόδων για την υποστήριξη 
αντιδημοκρατικών καθεστώτων, προσπαθώντας να τρομοκρατήσουν και να σταματήσουν 
διαφωνούντα τμήματα της κοινωνίας και άτομα· υπογραμμίζει με ανησυχία ότι αυτή η 
τάση συνοδεύεται από ασαφείς και ακαθόριστες μορφές βασανιστηρίων, 
συμπεριλαμβανομένου του ψυχολογικού τρόμου και ταπεινωτικών συνθηκών φυλάκισης·
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68. εφιστά την προσοχή στη σημασία της έκθεσης του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων 
Εθνών της 5ης Αυγούστου 2011 (A/66/268) σχετικά με τα βασανιστήρια και άλλες 
μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, εστιάζοντας στις 
επιπτώσεις της απομόνωσης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αυτής της μεθόδου σε 
ψυχιατρικές κλινικές· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τα στοιχεία που παρουσιάζουν 
διάφορες χώρες ότι τα ψυχιατρικά νοσοκομεία χρησιμοποιούνται ως de facto κέντρα 
κράτησης· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να δώσουν την απαιτούμενη προσοχή σε αυτό 
το πρόβλημα·

69. εκφράζει ανησυχία για τη μελλοντική λειτουργία κέντρων αποκατάστασης για θύματα 
βασανιστηρίων· καλεί την ΕΥΕΔ και τις υπηρεσίες της Επιτροπής να συνεργαστούν καθ’ 
υπέρβαση της διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα στις εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές 
για να διασφαλίσουν ότι οι διαχωρισμοί της διοικητικής αρμοδιότητας δεν θέτουν σε 
κίνδυνο τη στήριξη της ΕΕ σε κέντρα αποκατάστασης τόσο εκτός όσο και εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Διακρίσεις εναντίον κοινωνικών ομάδων

70. εκφράζει βαθιά απογοήτευση για το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία συνεχίζει να είναι 
ποινικοποιημένη σε 78 κράτη, συμπεριλαμβανομένων πέντε κρατών όπου τιμωρείται με 
θανατική ποινή· καλεί αυτά τα κράτη να αποποινικοποιήσουν την ομοφυλοφιλία χωρίς 
καθυστέρηση, να απελευθερώσουν όσους έχουν φυλακιστεί με βάση το γενετήσιο 
προσανατολισμό τους και να μην τους εκτελέσουν· καλεί την ΕΥΕΔ να αξιοποιήσει στο 
έπακρο τη δέσμη εργαλείων ΛΟΑΤ για να προστατέψει τα δικαιώματα του πληθυσμού 
ΛΟΑΤ· καλεί το Συμβούλιο να εργαστεί για να θεσπιστούν δεσμευτικές κατευθυντήριες 
γραμμές σε αυτό τον τομέα· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να συνδράμουν τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του πληθυσμού ΛΟΑΤ σε χώρες όπου 
διατρέχουν κίνδυνο, και καλεί την ΑΠ/ΥΕ να συνεχίσει να καθιστά σαφή τη δέσμευση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ισότητα και την κατάργηση των διακρίσεων με βάση τον 
γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα του φύλου και την έκφραση του φύλου 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων εγκαινιάζοντας και υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες σε διμερές, 
διεθνές επίπεδο και επίπεδο Ηνωμένων Εθνών επί αυτών των θεμάτων· επαναλαμβάνει 
την έκκληση που απηύθυνε στην Επιτροπή ώστε να εκδώσει έναν οδικό χάρτη για την 
ισότητα με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου·

71. καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διαπράττονται εναντίον ανθρώπων που υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας, 
συμπεριλαμβανομένης της άρνησης της ισότητας και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, του 
συνεχιζόμενου διαχωρισμού και τα εμπόδια λόγω κάστας που τίθενται στην άσκηση 
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητά από το Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή 
να αναλάβουν κοινή δράση για τις διακρίσεις λόγω κάστας, συμπεριλαμβανομένων των 
ανακοινώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πλαίσια συνεργασίας και τις ανά 
χώρα στρατηγικές και διαλόγους, ανάλογα με την περίπτωση·

72. σημειώνει με ανησυχία ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να 
τύχουν θύματα διακρίσεων και ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε πολιτικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές αλλαγές και διαταραχές· σημειώνει ότι οι περισσότεροι ζουν κάτω από 
το όριο της φτώχειας και ότι έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση στα συστήματα 
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εκπροσώπησης, χάραξης πολιτικών αποφάσεων ή δικαιοσύνης· προβληματίζεται 
ιδιαίτερα για τις καταγγελίες ευρέως διαδεδομένης αρπαγής γαιών, εκτοπίσεων 
πληθυσμού και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γεννώνται από ένοπλες 
συγκρούσεις·

Οι γυναίκες και τα παιδιά κατά τις ένοπλες συρράξεις 

73. εκτιμά την ιδιαίτερη προσοχή που δόθηκε στην πρόκληση της εφαρμογής των 
ψηφισμάτων για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στις πολιτικές της ΕΕ, όπως 
καταδεικνύεται στην έκθεση για τους δείκτες της ΕΕ για τη συνολική προσέγγιση της 
εφαρμογής από πλευράς της ΕΕ των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
1325 και 1820, που ενέκρινε του Συμβούλιο της ΕΕ στις 13 Μαΐου 2011· χαιρετίζει τις 
πολιτικές ενέργειες που έχει αναλάβει η ΕΕ για να διασφαλίσει την επιμήκυνση της 
εντολής του ειδικού εντεταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα 
παιδιά και την ένοπλη σύρραξη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ· συμμερίζεται την 
άποψη που εκφράστηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 
για Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας ότι η διαρκής και συστηματική προσοχή σε 
θέματα που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το φύλο και τα παιδιά που 
πλήττονται από ένοπλες συρράξεις θα πρέπει να αποτελεί πρώτιστο μέλημα σε όλες τις 
φάσεις των αποστολών ΚΠΑΑ·

74. αναγνωρίζει ότι η απτή πρόοδος στη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών και των 
παιδιών σε καταστάσεις ενόπλων συρράξεων συχνά εξαρτάται από την επίτευξη σαφών 
και ενοποιημένων δομών λογοδοσίας στις στρατιωτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες 
ασφαλείας υπό μη στρατιωτικό έλεγχο· προτρέπει, ως εκ τούτου, τα σχετικά θεσμικά 
όργανα της ΕΕ να αναζητήσουν και να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικές μεθόδους για να 
διεξάγουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ασφάλειας σε χώρες υπό σύρραξη ή μετά από 
συρράξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών σε αυτό 
το πλαίσιο· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να το λάβουν αυτό υπόψη τους κατά τον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή μηχανισμών εξωτερικής υποστήριξης 
αντιμετωπίζοντας τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας·

Δικαιώματα των γυναικών

75. προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει τις δράσεις της για να μπει ένα τέλος στις πρακτικές του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, των πρώιμων και 
καταναγκαστικών γάμων και της άμβλωσης για λόγους επιλογής φύλου· επιμένει ότι 
αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της προσέγγισης της 
αναπτυξιακής συνεργασίας από πλευράς ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς 
πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα και της ενημέρωσης για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, για την καλή διαβίωση των γυναικών σε όλες τις χώρες·

76. προτρέπει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον 
ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων στο πλαίσιο μιας συνολικότερης 
στρατηγικής για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσεων της ΕΕ για τον 
ακρωτηριασμό σύμφωνα με την αρχή της δέουσας επιμέλειας· παροτρύνει την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν το ζήτημα του ακρωτηριασμού των 
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γυναικείων γεννητικών οργάνων στους διαλόγους τους περί πολιτικής και πολιτικών με 
χώρες εταίρους όπου η πρακτική αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται, και να εντάσσουν σε 
αυτούς τους διαλόγους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ήδη 
εργάζονται για να σταματήσουν την πρακτική αυτή, μαζί με κοπέλες και γυναίκες που 
πλήττονται άμεσα από την πρακτική, τοπικούς άρχοντες, θρησκευτικούς ηγέτες, 
δασκάλους, υγειονομικούς και κρατικούς αξιωματούχους τόσο σε τοπικό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο· υπογραμμίζει την ανάγκη η ΕΥΕΔ να αναπτύξει μια συγκεκριμένη δέσμη 
εργαλείων για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων στο πλαίσιο των 
ενεργειών της για την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία·

77. σημειώνει ότι στο πρόγραμμα των τριών Προεδριών, η Πολωνία, η Δανία και η Κύπρος 
ανέλαβαν δέσμευση να υποστηρίξουν ενεργά όλες τις πρωτοβουλίες που συνδέονται με 
προσπάθειες να καταπολεμηθεί η βία εναντίον των γυναικών, η ενδοοικογενειακή βία και 
ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ιδιαίτερα οι διασυνοριακές 
διαστάσεις τους· επαναλαμβάνει την ανάγκη ύπαρξης συνοχής στις εσωτερικές και 
εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ σε αυτά τα ζητήματα και προτρέπει την Επιτροπή να θέσει 
σε προτεραιότητα την καταπολέμηση της βίας εναντίον γυναικών και κοριτσιών και, 
μέσω του καταμερισμού επαρκών οικονομικών πόρων, να στηρίξει στοχευμένα και 
καινοτόμα προγράμματα και εντός της ΕΕ και σε τρίτες χώρες·

Δικαιώματα του παιδιού

78. υπενθυμίζει την ειδική δέσμευση που διατυπώθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας ότι οι 
εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθούν στα δικαιώματα των παιδιών· 
επισημαίνει ότι η σχεδόν παγκόσμια έγκριση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού παρέχει ένα ιδιαίτερα γερό διεθνές νομικό θεμέλιο για την 
επιδίωξη προοδευτικών πολιτικών σε αυτό τον τομέα·

79. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του 
παιδιού» που ενσωματώνει στόχους εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής εξίσου σε ένα 
ενιαίο έγγραφο πολιτικής· τονίζει, ωστόσο, τη σημασία της παρακολούθησης της 
αποτελεσματικής εφαρμογής του·

80. υποστηρίζει τα σχέδια να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος στην ανάπτυξη προσεγγίσεων 
βασισμένων στα δικαιώματα της αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως δηλώνεται στο σχέδιο 
δράσης περί στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· δίνει έμφαση στην 
επιτακτικότητα να γίνει αυτό στην περίπτωση των δικαιωμάτων των παιδιών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμη βιώσιμη πρόοδος·

Ελευθερία θρησκείας ή πίστης

81. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω θρησκείας 
ή πίστης σε όλες τις περιοχές του κόσμου, και που τα άτομα που ανήκουν σε 
συγκεκριμένες θρησκευτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών 
μειονοτήτων, εξακολουθούν να υφίστανται στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· 
ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση στην Κίνα όπου άτομα που ασκούν τη θρησκεία 
τους εκτός επισήμως εγκεκριμένων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων, Βουδιστών και ασκούντων το Φάλουν Γκονγκ, συχνά υφίστανται 
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διώξεις· προτρέπει την Κίνα να κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και τα 
πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) όπως έχει υποσχεθεί· προτρέπει τις κινεζικές αρχές να 
αναστείλουν και ακολούθως να τροποποιήσουν, μέσω ουσιαστικών διαδικασιών 
διαβούλευσης με τους Θιβετιανούς, τις πολιτικές που έχουν μείζονα αρνητικό αντίκτυπο 
στο Βουδισμό, τον πολιτισμό και την παράδοση του Θιβέτ·

82. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας δέσμης εργαλείων για να προαχθεί το δικαίωμα της 
ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· 
τονίζει ότι αυτή η δέσμη εργαλείων θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κατάλογο ελέγχου 
για τις απαραίτητες ελευθερίες που συνδέονται με την ελευθερία της θρησκείας ή της 
πίστης, προκειμένου να αξιολογείται η κατάσταση, καθώς και μια μεθοδολογία που θα 
βοηθά στον εντοπισμό των παραβιάσεων της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης· 
ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να εμπλέξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην 
κατάρτιση της δέσμης εργαλείων·

83. τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζει την ελευθερία 
θρησκείας ή πίστης ανεξαρτήτως του καθεστώτος καταχώρησης σε μητρώα, και, 
συνεπώς, η εν λόγω καταχώρηση δεν θα πρέπει να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για 
την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων· επισημαίνει με ανησυχία, επίσης, ότι στην 
Κίνα οι καλόγεροι και οι καλόγριες απαιτείται να εγγράφονται σε κρατικά μητρώα και 
είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν υπό διοικητικά συμβούλια που ελέγχονται από το 
κράτος, και ότι αυτό προσβάλλει τη θρησκευτική τους αυτονομία και περιορίζει τη 
δραστηριότητά τους·

84. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή· την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών και τις υποψήφιες χώρες, τα Ηνωμένα Έθνη, το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και τις κυβερνήσεις των χωρών και των εδαφών που 
αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα.


