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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2011 m. metinio pranešimo apie žmogaus teisių ir demokratijos padėtį pasaulyje ir 
Europos Sąjungos politikos šioje srityje

(2012/2145(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2011 m. ES metinį pranešimą apie žmogaus teisių ir demokratijos padėtį 
pasaulyje, kurį 2012 m. birželio 25 d. priėmė Užsienio reikalų taryba,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. balandžio 18 d. rezoliuciją dėl metinio pranešimo apie 
žmogaus teisių padėtį pasaulyje ir Europos Sąjungos politiką šioje srityje, įskaitant 
poveikį strateginei ES žmogaus teisių politikai1,

– atsižvelgdamas į ES strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos 
srityje (11855/12), kuriuos 2012 m. birželio 25 d. priėmė Užsienio reikalų taryba,

– atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 25 d. Tarybos sprendimą 2012/440/BUSP, kuriuo 
skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 12 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio 
reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos bendrą komunikatą Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Žmogaus teisės ir demokratija – svarbiausias ES išorės veiksmų 
elementas. Veiksmingesnio požiūrio formavimas“ (COM(2011) 0886),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos žmogaus teisių gaires,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 8 d. rezoliuciją dėl Europos išorės veiksmų 
tarnybos2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 3 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
rezoliuciją Nr. 65/276 dėl Europos Sąjungos dalyvavimo Jungtinių Tautų veikloje,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl ES paramos Tarptautiniam 
baudžiamajam teismui (TBT) sprendžiant problemas ir įveikiant sunkumus3, į 2011 m. 
gegužės 31 d.–birželio 11 d. Kampaloje (Uganda) vykusią peržiūros konferenciją ir 
įsipareigojimus, kurių laikytis pasižadėjo ES,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimą 2011/168/BUSP dėl Tarptautinio 
baudžiamojo teismo4 ir į persvarstytą veiksmų planą,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0126.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0280.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0507.
4 OL L 76, 2011 3 22, p. 56.



PE494.800v01-00 4/18 PR\911732LT.doc

LT

politikos persvarstymo1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 8 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams 
ir saugumo politikai ir Komisijos bendrą komunikatą Europos Vadovų Tarybai, Europos 
Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl 
ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių partnerystės siekiant demokratijos ir bendros 
gerovės (COM(2011) 0200),

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio 
reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos bendrą komunikatą dėl naujo požiūrio į 
kintančią kaimynystę (COM(2011) 0303),

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 29 d. rekomendaciją Tarybai dėl galimo Europos 
demokratijos fondo (EDF) įsteigimo tvarkos,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl ES išorės politikos, kuria 
remiamas demokratijos diegimas2,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. vasario 2 d. rekomendaciją Tarybai dėl nuoseklios 
politikos dėl režimų, kuriems ES taiko ribojamąsias priemones, kai jų vadovai siekia savo 
asmeninių ir prekybinių interesų ES viduje3,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 16 d. JT specialiojo pranešėjo pranešimą 
(A/HRC/17/27) dėl nuomonės ir saviraiškos laisvės skatinimo ir apsaugos, kuriame 
atkreipiamas dėmesys į internetui, kaip komunikacijos priemonei, taikomas tarptautines 
žmogaus teisių normas ir standartus, reglamentuojančius nuomonės ir saviraiškos laisvę,

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 28 d. JT specialiojo pranešėjo pranešimą (A/66/203) apie 
žmogaus teisių gynėjų padėtį,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 21 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
rezoliuciją Nr. 65/206 dėl mirties bausmės taikymo moratoriumo, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. rugpjūčio 5 d. JT specialiojo pranešėjo preliminarų pranešimą 
(A/66/268) apie kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą ir 
kalinimą vienutėje, įskaitant psichiatrijos ligonines,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1325, 1820, 1888, 
1889 ir 1960 dėl moterų, taikos ir saugumo,

– atsižvelgdamas į ataskaitą dėl rodiklių, susijusių su visapusišku ES požiūriu į Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų Nr. 1325 ir 1820 dėl moterų, taikos ir saugumo 
įgyvendinimo, kurią 2011 m. gegužės 13 d. priėmė ES Taryba,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos išvadas dėl bendros saugumo ir gynybos 
politikos,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0576.
2 OL C 291E, 2011 10 4, p. 171.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0018.
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– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 13 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES 
vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“ COM(2011) 0637),

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 7 d. Europos Tarybos Ministrų komiteto priimtą 
konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos bei kovos su juo,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų rezoliucijas dėl vaiko teisių, iš kurių naujausia yra 
2012 m. balandžio 4 d. rezoliucija,

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 17 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 
rezoliuciją dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, 

– atsižvelgdamas į tai, kad 2011 m. sausio 22 d. Europos Sąjunga prisijungė prie JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos, pirmosios JT žmogaus teisių konvencijos, kurią Europos 
Sąjunga ratifikavo kaip regioninė integracijos organizacija,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 21 d. Tarybos išvadas dėl netolerancijos, diskriminacijos 
ir smurto dėl religijos ar tikėjimo,

A. kadangi pagal sutartis Europos Sąjunga įsipareigojusi savo išorės veiksmus grįsti 
demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo ir 
nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir solidarumo principais bei laikytis 
Jungtinių Tautų chartijoje ir tarptautinėje teisėje nustatytų principų;

B. kadangi teisingumas, teisinė valstybė, atskaitomybė, teisingas bylos nagrinėjimas ir 
nepriklausomos teisminės institucijos yra būtini žmogaus teisių apsaugos aspektai;

C. kadangi demokratija yra geriausias žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, visų visuomenės 
grupių tolerancijos ir lygių galimybių kiekvienam asmeniui garantas,

D. kadangi būtina ir toliau mokytis iš patirties, įgytos per Arabų pavasario įvykius, siekiant 
ES suteikti postūmį persvarstyti ir tobulinti politiką, be kita ko, žmogaus teisių gynėjų, 
tarptautinės humanitarinės teisės, dialogo žmogaus teisių klausimais su trečiosiomis 
šalimis ir socialinės žiniasklaidos srityje;

E. kadangi daugelyje pasaulio šalių valdžios institucijos ir nevalstybiniai veikėjai vis dažniau 
pažeidžia religijos ar tikėjimo laisvę ir dėl to tam tikri asmenys ir religinės bendruomenės, 
įskaitant religinių mažumų atstovus, patiria diskriminaciją, netoleranciją ir smurtą;

F. kadangi metiniame pranešime apie žmogaus teisių ir demokratijos padėtį pasaulyje ir 
įgyvendinant ES politiką šioje srityje reikėtų ne tik apmąstyti ir persvarstyti ankstesnius 
laimėjimus ir nesėkmes, bet ir pasiekti, kad šis pranešimas ateityje taip pat taptų ir 
strateginiu dokumentu; kadangi kiekvienu paskesniu metiniu pranešimu turėtų būti 
sėkmingai, konkrečiai ir reguliariai prisidedama prie ES žmogaus teisių politikos 
tobulinimo pasaulyje;

2011 m. ES metinis pranešimas 
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1. palankiai vertina tai, kad priimtas 2011 m. ES metinis pranešimas apie žmogaus teisių ir 
demokratijos padėtį; palankiai vertina ir tai, kad Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir 
Komisijos pirmininko pavaduotoja birželio mėn. vykusioje Parlamento plenarinėje 
sesijoje pateikė metinį pranešimą ir taip grįžo prie įprastos tvarkos;

2. pažymi, kad pastaraisiais metais rengiant metinį pranešimą imtasi teigiamų veiksmų, 
tačiau pabrėžia, kad šį pranešimą dar būtų galima tobulinti; dar kartą ragina laikytis 
sistemingesnio požiūrio į ES politikos rezultatus ir jų analizę; kaip svarbų žingsnį šia 
linkme palankiai vertina 2012 m. birželio 25 d. ES veiksmų plane žmogaus teisių srityje 
prisiimtą įsipareigojimą metiniame pranešime pateikti ES veiklos rezultatus dėl savo 
pačios žmogaus teisių strategijoje numatytų tikslų laikymosi; rekomenduoja pavienėms 
šalims skirtus skirsnius parengti remiantis rodikliais ir kriterijais, siekiant padėti imtis 
tolesnių veiksmų, susijusių su konkrečioms šalims skirtomis žmogaus teisių strategijomis;

3. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ateityje 
rengiant metinių pranešimų projektus aktyviai ir nuolat konsultuotis su Parlamentu ir 
pranešti, kokiu mastu atsižvelgta į Parlamento rezoliucijas;

Bendrosios pastabos

4. palankiai vertina tai, kad 2012 m. birželio 25 d. priimta ES strateginė programa žmogaus 
teisių srityje; primygtinai ragina ES institucijas dirbti išvien, kad jos galėtų užtikrinti 
tinkamą šios programos įgyvendinimą, siekdamos įtikinamai įvykdyti ES sutartyje 
nustatytą įpareigojimą principingai ir ryžtingai įgyvendinti žmogaus teisėmis, 
demokratinėmis vertybėmis ir teisine valstybe grindžiamą išorės politiką;

5. primygtinai ragina Tarybą, Komisiją, Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir 
Parlamentą glaudžiai bendradarbiauti įgyvendinant šia strategine programa paremtą 
nuoseklią, plataus užmojo ir veiksmingą ES žmogaus teisių politiką pasaulyje;

6. rekomenduoja Tarybai ir EIVT atlikti naujo žmogaus teisių dokumentų rinkinio, visų 
pirma veiksmų plano, laikotarpio vidurio vertinimą; primygtinai ragina per šį procesą 
plačiu mastu ir reguliariai konsultuotis su Parlamentu ir pilietine visuomene;

7. palankiai vertina ES teminiam specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais 
suteiktus įgaliojimus ir tai, kad numatoma Briuselyje įsteigti Tarybos žmogaus teisių 
darbo grupę (angl. COHOM); tikisi, kad šis įgaliotinis ir darbo grupė glaudžiai 
bendradarbiaus su Parlamentu;

8. tikisi, kad COHOM stiprins bendradarbiavimą su Tarybos pagrindinių teisių darbo 
grupe (FREMP), kad galėtų spręsti ES išorės ir vidaus politikos žmogaus teisų srityje 
nuoseklumo klausimą; pabrėžia nuoseklumo svarbą siekiant išvengti kaltinimų dėl 
dvejopų standartų taikymo, remti Europos Sąjungos politinį patikimumą ir tikrai gerbti 
žmogaus teisių visuotinumą;

9. primygtinai ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, 
EIVT, Tarybą ir Komisiją siekiant veiksmingumo užtikrinti, kad suderinama būtų įvairi 
esama ar numatoma ES lyginamosios analizės, stebėsenos ir vertinimo veikla bei metodai, 
susiję su žmogaus teisėmis ir demokratijos padėtimi trečiosiose šalyse, be kita ko, 
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įskaitant žmogaus teisių ir demokratijos skirsnius plėtros ir kaimynystės politikos 
pažangos ataskaitose; Europos kaimynystės politikai ir pietinėms Viduržemio jūros 
regiono šalims skirtų „daugiau už daugiau“ žmogaus teisių ir demokratijos principų 
vertinimą; numatomą žmogaus teisių įtraukimą į poveikio vertinimą, kuris taikomas 
pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimto akto ir ne teisėkūros procedūra priimto 
akto, taip pat prekybos susitarimams, įskaitant žmogaus teisių stebėsenos priemones 
partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimuose, taip pat asociacijos susitarimuose; 
Komisijos ketinimą teikiant ES pagalbą šalims įtraukti žmogaus teisių padėties vertinimą, 
(visų pirma paramos biudžetui srityje); griežtesnę stebėsenos priemonę, siekiant 
išnagrinėti, kaip žmogaus teisių konvencijos įgyvendinamos svarbesnei bendrajai 
lengvatinių muitų tarifų sistemai priklausančiose šalyse; tikslą susisteminti tolesnį ES 
rinkimų stebėjimo misijos ataskaitų panaudojimą; ir ES Tarybos skiriamo dėmesio 
lyginamajai analizei ir nuolatiniam bei sistemingam aspektų, susijusių su žmogaus 
teisėmis, lytimi ir per ginkluotus konfliktus nukentėjusiais vaikais, nagrinėjimą BSGP 
misijų dokumentuose, iš kurių įgyta patirties;

10. palankiai vertina tai, kad priimtos pavienėms šalims skirtos vietos žmogaus teisių 
strategijos, pagal kurias ES politika įgyvendinama kuo tinkamiau ir veiksmingiau; 
pripažįsta, kad ES vietos delegacijos atlieka pagrindinį vaidmenį rengdamos konkrečioms 
aplinkybėms pritaikytas šalių strategijas ir imdamosi tolesnių su šiomis strategijomis 
susijusių veiksmų, tačiau atkreipia dėmesį į EIVT atsakomybę už koordinavimą siekiant 
užtikrinti, kad strateginėje programoje žmogaus teisių srityje ir ES gairėse numatyti ES 
žmogaus teisių politikos prioritetai būtų nuosekliai įgyvendinami; pabrėžia, kad svarbu 
baigti kurti ES delegacijoms ir BSGP misijoms bei operacijoms skirtą informacinių centrų 
tinklą, susijusį su žmogaus teisių ir demokratijos padėtimi; primygtinai ragina Sąjungos 
vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, EIVT ir valstybes nares 
geriausia patirtimi laikyti metodą, pagal kurį žmogaus teisių klausimai būtų sprendžiami 
vietos lygmens ES delegacijose ir ES valstybių narių ambasadose įsteigtose darbo 
grupėse; pritaria EIVT siekiui visiems EIVT, Komisijos, ES delegacijų ir BSGP misijos 
darbuotojams rengti mokymą žmogaus teisių ir demokratijos klausimais;

ES veikla Jungtinėse Tautose

11. palankiai vertina ES pastangas JT sistemoje remti ir atnaujinti su žmogaus teisėmis 
susijusią veiklą, be kita ko, užbaigti 2011 m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 
peržiūrą; pabrėžia, kad būtina nuolat remti JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro 
nepriklausomumą ir teminių bei konkrečioms šalims skirtų ES specialiųjų pranešėjų 
žmogaus teisių klausimais vaidmenį; pabrėžia, kad labai svarbu, jog 2011 m. sausio 22 d. 
Europos Sąjunga prisijungė prie JT neįgaliųjų teisių konvencijos, pirmosios JT žmogaus 
teisių konvencijos, kurią Europos Sąjunga ratifikavo kaip juridinis subjektas;

12. palankiai vertina ES valstybių narių vadovaujamą vaidmenį siekiant užtikrinti JT žmogaus 
teisių sistemos patikimumą bendrai leidžiant nuolat vykdyti visas JT specialiąsias 
procedūras žmogaus teisių klausimais, inicijuojant JT Žmogaus teisių tarybos specialiąją 
sesiją Libijos klausimu, per kurią buvo pateikta istorinė rekomendacija laikinai sustabdyti 
Libijos narystę Žmogaus teisių taryboje, arba dedant pastangas, kuriomis pasiektas tikslas 
įsteigti nepriklausomą tyrimo komisiją žmogaus teisių padėties Sirijoje klausimu;
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13. pripažįsta ES galimybes skleisti informaciją ir sudaryti išradingas koalicijas, kaip matyti iš 
ES veiksmų, kuriais buvo sudaromos sąlygas svarbiai JT Žmogaus teisių tarybos 
rezoliucijai dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės priimti, šiai 
rezoliucijai pritarė visų regionų valstybės, taip pat ES galimybes Ženevoje ir Niujorke 
ieškoti bendro sutarimo dėl būtinybės kovoti su religiniu nepakantumu ir apsaugoti 
religijos ar tikėjimo laisvę bei išvengti galimų žalingų padarinių kitoms pagrindinėms 
žmogaus teisėms, pvz., saviraiškos laisvei;

14. pakartoja savo prieštaravimą regioninių grupių praktikai, kai į Žmogaus teisių tarybą 
rengiami nekonkurencingi rinkimai;

15. rekomenduoja imtis tolesnių veiksmų dėl visuotinio periodinio vertinimo rekomendacijų ir 
šias rekomendacijas sistemingai įtraukti į vietos žmogaus teisių strategijas, taip pat į 
dialogus ir konsultacijas žmogaus teisių klausimais;

ES politika tarptautinės baudžiamosios teisenos ir kovos su nebaudžiamumu srityje

16. apgailestauja, kad atrankusis teisingumas naujose ir pereinamosios demokratijos šalyse 
dažnai pasireiškia prisidengiant teisine valstybe ir kova su korupcija; apgailestauja, kad 
atrankusis teisingumas tapo tik šiek tiek daugiau nei politinio keršto ir sąskaitų su 
politiniais disidentais suvedimo priemone įbauginant ir izoliuojant opoziciją, visų pirma 
rengiantis rinkimams;

17. pakartoja, kad tvirtai remia Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT) kovojant su sunkiausių 
nusikaltimų, kurie tarptautinei bendruomenei kelia didžiausią nerimą, nebaudžiamumu; 
ragina ES ir valstybes nares ir toliau teikti politinę, diplomatinę, logistinę ir finansinę 
paramą TBT ir kitiems baudžiamiesiems tribunolams, įskaitant, ad hoc tarptautinius 
baudžiamuosius tribunolus buvusiajai Jugoslavijai ir Ruandai, Specialųjį Siera Leonės 
teismą, Kambodžos teismų specialiąsias kolegijas ir Specialųjį tribunolą Libanui;

18. palankiai vertina 2011 m. kovo 21 d. Tarybos sprendime 2011/168/BUSP ir vėliau 
2011 m. liepos 12 d. priimtame veiksmų plane numatytus įsipareigojimus remti Romos 
statuto visuotinumą ir vientisumą, TBT nepriklausomumą ir veiksmingą jo veikimą bei 
papildomumo principo įgyvendinimą;

19. dar kartą rekomenduoja Romos statutą įtraukti į tarptautinių sutarčių gero valdymo ir 
teisinės valstybės klausimais, kurias turi ratifikuoti trečiosios šalys, priimtos į svarbesnę 
bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą, rinkinį; pritaria, kad nuostata dėl TBT būtų 
nuosekliai įtraukiama į ES susitarimus su trečiosiomis šalimis;

20. pabrėžia, kad, be Arabų pavasariui skirtos politikos, svarbu parengti nuoseklią ir 
įvairiapusę ES politiką dėl pereinamojo laikotarpio teisingumo, pagal kurią, be kita ko, 
TBT būtų laikomas teismu, į kurį kreipiamasi kraštutiniu atveju, siekiant pereinamojo 
laikotarpio šalims padėti imtis veiksmų, susijusių su padarytais žmogaus teisių 
pažeidimais, ir kovoti su nebaudžiamumu;

ES veikla tarptautinės humanitarinės teisės (THT) srityje

21. palankiai vertina ES pastangas, kurios dedamos THT srityje ir kuriomis atskaitomybę 
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siekiama užtikrinti visus THT pažeidimus registruojant dokumentuose ir remiant 
atskaitomybės priemones, taip pat palankiai vertina ES įsipareigojimus kovoti su 
prievartinių dingimų atvejais, toliau remti TBT, siekti, kad ES ir toliau dalyvautų taikant 
pagrindines THT priemones, skatinti užtikrinti visų per ginkluotą konfliktą suimtų asmenų 
pagrindines procedūrines garantijas ir remti tarptautines priemones, kuriomis siekiama 
pašalinti po karo likusių sprogmenų, kasetinių šaudmenų, savadarbių sprogstamųjų užtaisų 
ir priešpėstinių minų keliamas humanitarines grėsmes;

22. tačiau apgailestauja, kad apie ES gaires dėl skatinimo laikytis tarptautinės humanitarinės 
teisės apskritai vis dar daug mažiau žinoma ir jos vis dar daug prasčiau įgyvendinamos, 
palyginti su kitomis gairėmis; ragina ES, šias gaires įgyvendinant, joms suteikti daugiau 
politinės svarbos ir skirti daugiau išteklių, visų pirma užtikrinant, kad THT būtų įtraukta į 
krizių valdymo operacijas, ir aktyviai kovojant su nebaudžiamumu bei užtikrinant 
asmeninę atsakomybę;

23. be to, pabrėžia, kad būtina užtikrinti, kad atskaitomybės klausimas būtų nuosekliau 
sprendžiamas ES dvišalių santykių su atitinkamomis šalimis srityje, be kita ko, šį 
klausimą iškeliant viešuose pareiškimuose, ir kad Europos Sąjunga nebaudžiamumo 
klausimą nuosekliau spręstų daugiašaliu lygmeniu, pvz., JT Generalinėje Asamblėjoje ir 
Žmogaus teisių taryboje;

24. pakartoja savo įsipareigojimą laikytis principo „atsakomybė užtikrinti apsaugą“ ir 
pabrėžia, kad labai svarbūs išorės veikėjai, įskaitant ES, kurie sprendžia šiurkščių 
žmogaus teisių pažeidimų trečiosiose šalyse klausimą, kai šių šalių valdžios institucijos 
negali arba nenori užtikrinti savo piliečių apsaugos; pabrėžia, kad, jei įmanoma, su 
principu „atsakomybė užtikrinti apsaugą“ susijusi veikla turėtų būti vykdoma remiant JT 
arba gavus šios organizacijos leidimą;

25. šiomis aplinkybėmis teigiamai vertina keleto valstybių narių, kurios ėmėsi vadovaujamo 
vaidmens 2011 m. užkirsdamos kelią tolesniam smurtui prieš civilius gyventojus Libijoje, 
veiksmus, tačiau apgailestauja, kad trūksta suderintų ES lygmens atsakomųjų veiksmų;

26. teigia, kad privačios karinės bendrovės ir saugumo bendrovės turėtų atsakyti už visus 
žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos padarė jų darbuotojai; ragina 
ES ir valstybes nares, atsižvelgiant į plačiai taikomą karinių bendrovių ir saugumo 
bendrovių samdymą, dėti daugiau pastangų ieškant patikimo reguliavimo sprendimo, kuris 
padėtų išvengti teisinių atskaitomybės spragų;

Europos kaimynystės politika ir Arabų pavasaris

27. pabrėžia, kad 2011 m. arabų šalyse kilę susikilimai labai svarbūs, nes juose buvo 
išreikštas laisvės, teisingumo ir orumo troškimas, ir, be to, jie kėlė daugiausia problemų 
vykdant ES politiką šiame regione ir už jo ribų; pripažįsta, kad ES padidino politinius 
įsipareigojimus tiek rytinėse, tiek pietinėse kaimyninėse šalyse, tačiau pabrėžia, kad 
būtina pasimokyti iš ankstesnių politikos klaidų ir parengti naują politiką, kuri būtų 
suderinta su pagarba žmogaus teisėms ir parama demokratinėms vertybėms;

28. palankiai vertina tai, kad vykdant ES politiką dėl pietinių kaimyninių šalių daugiausia 
dėmesio iš naujo skiriama savitarpio atskaitomybei ir bendram įsipareigojimui užtikrinti 
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visuotines žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės vertybes; ragina suderinti ES 
žmogaus teisių politikos nuostatas dėl pietinių ir rytinių šalių; pabrėžia, kad Rytuose 
būtina išvengti tų pačių politikos klaidų, kurios prieš 2011 m. Arabų pavasario įvykius 
buvo daromos Pietuose;

29. pakartoja savo nuomonę, kad principas „daugiau už daugiau“ turėtų būti grindžiamas 
aiškiai apibrėžtais kriterijais nustatant konkrečius, įvertinamus, pasiekiamus ir per 
nustatytą laiką įvykdytinus kriterijus; ragina EIVT ir Komisiją sistemingai įgyvendinti šį 
principą kaimynystės politikos pažangos ataskaitose;

30. palankiai vertina tai, kad ES aktyviau palaiko ryšius su pilietine visuomene, ir pabrėžia, 
kad pilietinė visuomenė turi sistemingiau ir reguliariau padėti atlikti žmogaus teisių 
padėties vertinimus, kurie būtini siekiant tinkamai įgyvendinti naują principą „daugiau už 
daugiau“ vykdant ES politiką;

31. be to, palankiai vertina pagal Rytų partnerystės iniciatyvą vykdomą veiklą, kuria šalyse 
partnerėse užtikrinama žmogaus teisės, demokratija, pagrindinės laisvės ir teisinė 
valstybė; ragina Europos Sąjungą pasinaudoti savo pereinamąja valstybių narių patirtimi, 
susijusia su perėjimu nuo autoritarinio prie demokratinio režimo, ir šią įgytą patirtį 
Sąjungos Rytų partnerystės šalyse paversti konkrečiomis, rezultatais pagrįstomis 
programomis;

32. tačiau apgailestauja, kad kartais Rytų partnerystės politiką galima suprasti klaidingai ir 
taip ji tampa politika, pagal kurią viskas atleidžiama, užmirštama ir numatomi dvejopi 
standartai, kurie dažnai taikomi Rytų partnerystės šalių atžvilgiu;

33. išlieka labai susirūpinęs dėl to, kad Baltarusijoje trūksta demokratijos, teisinės valstybės, 
pagrindinių laisvių ir pagarbos žmogaus teisėms, Baltarusija yra vienintelė ES kaimyninė 
šalis, visapusiškai nedalyvaujanti Rytų partnerystės veikloje ir EURONEST parlamentinės 
asamblėjos veikloje, ypač po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių prezidento rinkimų ir vėliau 
vykdytų smurtinių represijų prieš protestuotojus ir politinę opoziciją, įskaitant 2011 m. 
vykusius aktyvistų teismus, kurie neatitiko tarptautinių standartų ir kuriuose buvo 
skelbiamos pernelyg griežtos bausmės; teigiamai vertina ES vienybę imantis atsakomųjų 
veiksmų dėl 2012 m. vasario mėn. ES diplomatų išsiuntimo iš Baltarusijos; primygtinai 
ragina Sąjungą ir visas jos valstybes nares ir toliau nuosekliai ir darniai įgyvendinti 
politiką Baltarusijos atžvilgiu ir išlaikyti spaudimą politiniam režimui, be kita ko, taikant 
sankcijas, o ryšius su pilietine visuomene užmegzti įgyvendinant tokias priemones kaip 
didesnis vizų režimo supaprastinimas ir didesnių galimybių suteikimas švietimo srityje;

34. primygtinai ragina ES taikyti tokį pat nuoseklių požiūrį į žmogaus teisių pažeidimus 
visose trečiosiose šalyse, tiek šalyse partnerėse, tiek tose šalyse, su kuriomis ES santykiai 
yra mažiau išplėtoti; primygtinai reikalauja, kad ES garsiai skelbtų apie žmogaus teisių 
pažeidimus ir juos pasmerktų visur ir visada, kur jie įvykdomi, neatsižvelgdama į 
partnerystės su atitinkama šalimi lygį ar strateginę svarbą;

ES politika demokratijos ir rinkimų rėmimo srityje 

35. atkreipia dėmesį į žmogaus teisių ir demokratijos tarpusavio sąsają, nes gerbdama 
žmogaus teises visuomenė kuria laisvą politinę erdvę, kuri būtina taikiems ginčams
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demokratijos klausimais užtikrinti;

36. pabrėžia, kad būtina laikytis ilgalaikio požiūrio, kuris apimtų visą rinkimų ciklą, siekiant 
tinkamai stebėti ES rinkimų stebėjimo misijų pateiktų ataskaitų ir rekomendacijų 
įgyvendinimą; pabrėžia, kad svarbu parengti tikroviškas ir įgyvendinamas rekomendacijas 
ir užtikrinti, kad ES delegacijos stebėtų, kaip laikomasi šių rekomendacijų; mano, kad 
Parlamento nuolatinių delegacijų ir jungtinių parlamentinių asamblėjų vaidmuo stebint šių 
rekomendacijų įgyvendinimą ir analizuojant žmogaus teisių bei demokratijos srityse 
pasiektą pažangą taip pat turėtų būti didesnis;

37. pakartoja savo raginimą Tarybai ir Komisijai parengti politinę kiekvienos ES rinkimų 
stebėjimo misijos strategiją, po kurios, praėjus dvejiems metams nuo misijos užbaigimo, 
būtų vertinama demokratinė pažanga, šis vertinimas būtų pateikiamas metinėse 
Parlamento ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos 
diskusijose žmogaus teisių klausimais;

38. palankiai vertina aktyvesnį Europos Parlamento rinkimų koordinavimo grupės 
konsultacinį vaidmenį, kuriuo pirmą kartą pasinaudota 2011 m., nustatant ir planuojant ES 
rinkimų stebėjimo misijas; tikisi, kad Parlamentas toliau stiprins demokratijos rėmimo 
veiklą ir įsteigs administracinį paramos demokratijai direktoratą, kurį politiniu požiūriu 
prižiūrės išplėsta Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupė;

Dialogai žmogaus teisių klausimais ir konsultacijos su trečiosiomis šalimis

39. pripažįsta išsamių dialogų žmogaus teisių klausimais su trečiosiomis šalimis potencialą, 
visų pirma, jeigu šie dialogai veiksmingai suderinami su konkrečioms šalims skirtų 
žmogaus teisių strategijų įgyvendinimu; tačiau pabrėžia, kad šie dialogai neturėtų tapti 
priemonėmis, kuriomis būtų siekiama sumenkinti diskusijas žmogaus teisių klausimais;

40. vis dėlto dar kartą išreiškia savo nuogąstavimus dėl pažangos trūkumo kalbantis žmogaus 
teisių klausimais, o tai nuolat nuvilia, ir dėl skaidrių kriterijų, pagal kuriuos būtų galima iš 
tiesų vertinti teigiamus ir neigiamus pokyčius žmogaus teisių srityje, trūkumo; atkreipia 
dėmesį į sunkumus, kuriuos ES nuolat patiria derėdamasi dėl geresnių dialogo su Kinija ir 
Rusija būdų; ragina naująjį ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais šiems ir 
kitiems dialogams suteikti naują postūmį;

41. toliau apgailestauja, kad iki šiol Parlamentas nuolat nedalyvavo atliekant dialogų, įskaitant 
dialogus su Rusija ir Kinija, žmogaus teisių klausimais vertinimą; ragina nustatyti oficialią 
Parlamento dalyvavimo atliekant šiuos vertinimus tvarką ir primena ES gairių dėl dialogų 
žmogaus teisių klausimais teiginį, kad „pilietinė visuomenė dalyvaus atliekant šį 
vertinimą“;

ES sankcijos ir nuostatos dėl žmogaus teisių ir demokratijos ES susitarimuose

42. palankiai vertina ES pastangas į visus ES politinius pamatinius susitarimus įtraukti 
nuostatą dėl žmogaus teisių, tačiau pakartoja savo raginimą, kad sudarant visus 
susitarimus su pramoninėmis ir besivystančiomis trečiosiomis šalimis, įskaitant 
sektorinius susitarimus, prekybos ir techninės arba finansinės pagalbos susitarimus, į juos 
būtų įtraukiamos aiškiai suformuluotos nuostatos dėl žmogaus teisių ir demokratijos, 
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nenumatant jokių išimčių; 

43. pakartoja, kad, siekiant užtikrinti gerus Europos Sąjungos ir jos valstybių narių ir trečiųjų 
šalių santykius, labai svarbu nuosekliai taikyti susitarimų nuostatą dėl žmogaus teisių; 
pabrėžia, kad svarbu persvarstyti, kaip valstybės narės kovodamos su terorizmu 
bendradarbiavo su represiniais mechanizmais; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad iš naujo 
persvarstytoje Europos kaimynystės politikoje daugiausia dėmesio turi būti skiriama 
paramai saugumo sektoriaus reformai ir visų pirma užtikrinama, kad būtų aiškiai atskirtos 
žvalgybos ir teisėsaugos funkcijos; ragina EIVT, Tarybą ir Komisiją stiprinti savo 
bendradarbiavimą su Europos komitetu prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar 
žeminantį elgesį ar baudimą ir kitais susijusiais Europos Tarybos mechanizmais rengiant 
ir įgyvendinant kovos su terorizmu pagalbos projektus su trečiosiomis šalimis ir vykstant 
bet kokiam dialogui kovos su terorizmu srityje su trečiosiomis šalimis;

44. primygtinai tvirtina, kad ES svarbu visapusiškai laikytis tarptautinių įsipareigojimų, 
politikos ir užsienio politikos priemonių, pvz., gairių dėl kankinimo ir dialogų žmogaus 
teisių klausimais, ir tai įgyvendinti, siekiant, kad ES kuo įtikinamiau galėtų raginti griežtai 
taikyti asociacijos susitarimų nuostatas dėl žmogaus teisių, ir primygtinai reikalauti, kad 
pagrindinės jos sąjungininkės laikytųsi savo nacionalinės ir tarptautinės teisės aktų 
nuostatų;

45. palankiai vertina ES veiksmų plane žmogaus teisių srityje numatytą įsipareigojimą sukurti 
būdus, kaip tobulinti žmogaus teisių padėties trečiosiose šalyse analizę, susijusią su 
prekybos ir (arba) investicijų susitarimų pradėjimu ar baigimu;

46. rekomenduoja toliau plėtoti šią nuostatą, siekiant didinti jos patikimumą ir ES veiksmų 
nuspėjamumą, ir į ją įtraukti politines ir teisines procedūrines priemones, kurios būtų 
taikomos tuo atveju, jei dvišalį bendradarbiavimą būtų prašoma laikinai sustabdyti dėl 
nuolat pasikartojančių arba sistemingų žmogaus teisių pažeidimų, kuriais pažeidžiama 
tarptautinė teisė;

47. pažymi, kad ES rengia žmogaus teisių stebėsenos priemonę, kuri bus įtraukta į naujus su 
daugeliu šalių sudaromus partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus bei kitus prekybos 
susitarimus; yra susirūpinęs, kad šios stebėsenos priemonės nėra pakankamai plataus 
užmojo ir neaiškiai apibrėžtos ir kad jos kelia grėsmę ES sutartyje nustatytam 
įsipareigojimui remti žmogaus teises ir demokratiją pasaulyje;

48. dar kartą rekomenduoja ES parengti sistemingesnę politiką dėl ES sankcijų, pagal kurią 
būtų numatomi aiškūs kriterijai dėl to, kada taikomos ribojamosios priemonės ir kokias 
sankcijas reikėtų taikyti, įskaitant skaidrius sankcijų panaikinimo kriterijus;

Saviraiškos laisvė (socialinės žiniasklaidos laisvė arba skaitmeninė laisvė)

49. pažymi, kad Arabų pavasaris parodė, kaip naujoje visuotinėje informacijos ir ryšių 
sistemoje ne tik kuriami nauji saviraiškos laisvės kanalai, bet ir sudaromos sąlygos 
naujoms politinės paramos formoms kurti išvengiant įprastų būdų naudojimo; ragina ES 
institucijas ir valstybes nares pasinaudoti teigiamomis naujų technologijų galimybėmis ES 
užsienio politikos srityje ir pašalinti cenzūros ir represijų naudojimo internete pavojų; 
palankiai vertina tai, kad 2011 m. gruodžio mėn. pradėta įgyvendinti strategija 
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„Nenutraukiama prieiga“, kuria siekiama plėtoti priemones, ES suteikiančias galimybę 
tam tikrais atvejais padėti pilietinės visuomenės organizacijoms ar atskiriems piliečiams 
išvengti savavališko trikdymo jiems naudojantis elektroninių ryšių technologijomis, 
įskaitant internetą;

50. pripažįsta, kad dėl didėjančios priklausomybės nuo informacinių ir ryšių technologijų 
infrastruktūros gali atsirasti naujų trūkumų ir kilti saugumo problemų tarptautiniu mastu; 
tačiau primena, kad daugelis su decentralizacija susijusių ypatybių, dėl kurių internetas 
kelia kibernetinio saugumo problemų, taip pat yra pagrindinės priežastys, dėl kurių 
internetas yra veiksmingas žmogaus teisių gynėjų, gyvenančių pagal represinių režimų 
tvarką, įrankis; todėl prabrėžia, kad svarbu taikyti visapusiškas politikos nuostatas dėl 
kibernetinio saugumo numatant aiškų žmogaus teisių aspektą, taip pat padarinių žmogaus 
teisėms poveikio vertinimą, kai rengiamos su kibernetiniu saugumu, kova su kibernetiniu 
nusikalstamumu, interneto valdymu ir kita ES politika šioje srityje susijusios politikos 
kryptys ir programos;

51. palankiai vertina ES veiksmų plane žmogaus teisių srityje numatytą įsipareigojimą 
parengti naujas viešas gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir kitomis priemonėmis, 
įskaitant tinklaraštininkų ir žurnalistų apsaugą;

52. susirūpinęs atkreipia dėmesį į nerimą keliančią tendenciją, kai išpuolių ir bauginimo 
atvejų prieš žurnalistus ir žiniasklaidos darbuotojus daugėja ESBO erdvėje; ragina ES dėti
daugiau pastangų skatinant užtikrinti jų saugumui per dialogus su Sąjungos partneriais ir 
kitomis šalimis;

53. yra susirūpinęs dėl pranešimų apie tai, kad tam tikros ES bendrovės bendradarbiauja su 
autoritarinio režimo šalimis ir joms nemokamai suteikia neribotą galimybę naudotis jų 
tinklais ir duomenų bazėmis pasiteisindamos tuo, kad laikosi vietos teisės aktų – taip 
Švedijos ir Suomijos bendrovė „TeliaSonera“ elgėsi kelete buvusių Tarybos Sąjungos 
šalių; yra įsitikinęs, kad Europos bendrovės savo pastangomis rinką išplėsti užsienyje 
niekada neturėtų kelti grėsmės žmogaus teisių apsaugai;

ES parama pilietinei visuomenei ir žmogaus teisių gynėjams

54. pabrėžia, kad tvirtos ir aktyvios pilietinės visuomenės kūrimas yra pagrindinis veiksnys, 
sudarantis sąlygas demokratinei pažangai ir didesnei žmogaus teisių apsaugai užtikrinti; 
pažymi, kad pilietinė visuomenė padėjo pasiekti istorinių pokyčių per Arabų pavasario 
įvykius;

55. pripažįsta, kad ES deda pastangas didinti paramą pilietinės visuomenės organizacijoms; 
itin vertina Europos Sąjungos gebėjimą tiesiogiai bendrauti su pilietine visuomene 
pasinaudojant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemone (EDŽTRP); 
tačiau apgailestauja, kad ES nėra parengusi tvirtesnės nuoseklios politikos, pagal kurią 
šalis partneres įtikintų panaikinti netinkamus teisinius ir administracinius suvaržymus, 
ribojančius visuotines teises dalyvauti susirinkimuose ir jungtis į asociacijas; ragina 
parengti šios politikos gaires;

56. pakartoja pritariąs tam, kad demokratinės atsakomybės koncepcija būtų įgyvendinama per 
ES vystomąjį bendradarbiavimą, ir mano, kad šiomis aplinkybėmis labai svarbus pilietinės 
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visuomenės vaidmuo; pabrėžia būtinybę visiems ES darbuotojams glaudžiai 
bendradarbiauti su pilietine visuomene šalyse, į kurias jie komandiruojami;

57. apgailestauja, kad žmogaus teisių gynėjų persekiojimas ir jų atskirtis – vis dar išplitęs 
reiškinys Kinijoje, Rusijoje ir visose kitose šalyse, kuriose aukšti žmogaus teisių 
standartai klaidingai laikomi ES, JT ir pasaulinių žmogaus teisių organizacijų reikalavimu; 
apgailestauja, kad teisininkai, kuriems Kinijoje uždrausta verstis advokato praktika, ir 
politiškai persekiojami žurnalistai bei žiniasklaidos darbuotojai laikomi šalies vidaus 
reikalu;

58. apgailestauja dėl ES metiniame pranešime pateikto bendro vertinimo, kuriuo remiantis 
daugelyje šalių demokratinė erdvė susitraukė, pilietinė visuomenė apskritai ir žmogaus 
teisių gynėjai konkrečiai vis dažniau tampa represijų aukomis, o pagrindinės laisvės vis 
dar labai dažnai pažeidžiamos;

59. palankiai vertina 2011 m. lapkričio mėn. JT Generalinės Asamblėjos trečiojo komiteto 
rezoliuciją dėl žmogaus teisių gynėjų, kuriai ES pritarė, ir ES viešai teikiamą paramą JT 
specialiajam pranešėjui žmogaus teisių gynėjų klausimais bei susijusioms regioninėms 
priemonėms žmogaus teisių gynėjams apsaugoti;

60. pritaria ketinimams sukurti savanorišką Europos iniciatyvą, kuria vadovaujantis žmogaus 
teisių gynėjams, kuriuos būtina nedelsiant perkelti iš jų kilmės šalies, būtų galima suteikti 
laikiną prieglobstį pasinaudojant EDŽTRP; pabrėžia, kad šią iniciatyvą reikėtų 
įgyvendinti taip, kad ji papildytų jau taikomas su prieglobsčiu susijusias programas;

61. pažymi, kad daugiausia grėsmių ir pavojų kyla atokiose vietovėse ir konflikto zonose 
dirbantiems žmogaus teisių gynėjams ir kad jie mažiausiai bendrauja su ES darbuotojais; 
primygtinai ragina visas ES delegacijas parengti vietos žmogaus teisių strategijas, siekiant 
vietoje reguliariai palaikyti ryšį su žmogaus teisių gynėjais ir suteikti jiems būtiną pagalbą 
ir apsaugą, kaip reikalaujama ES gairėse dėl žmogaus teisių gynėjų;

62. pabrėžia, kad ES svarbu imtis iniciatyvių veiksmų (atsakomieji veiksmai žmogaus teisių 
gynėjų, kuriems kyla grėsmė, atžvilgiu ir parama jiems; žmogaus teisių gynėjų teismo 
procesų stebėsena; greitas, garsus ir matomas atsakas į saviraiškos, asociacijų ir 
susirinkimų laisvių ribojimus) ir žmogaus teisių gynėjams ir (arba) jų šeimoms nuolat 
teikti informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi jų atžvilgiu, kaip numatyta ES gairėse
dėl žmogaus teisių gynėjų;

ES veiksmai dėl kovos su mirties bausme

63. pakartoja, kad ryžtingai priešinasi mirties bausmės taikymui visais atvejais ir bet kokiomis 
aplinkybėmis ir tvirtai remia ES pastangas per JT Generalinės Asamblėjos 67-ąją sesiją 
priimti tvirtą rezoliuciją dėl mirties bausmės moratoriumo, be kita ko, siekiant suteikti 
postūmį artėjant Pasauliam kongresui prieš mirties bausmę;

64. palankiai vertina žmogaus teisių organizacijų atliktą vertinimą, kuriame nurodoma, kad 
2011 m. buvo vis dažniau draudžiama taikyti mirties bausmę, o tai plačiu mastu atitinka 
visuotinę tendenciją; vis dėlto apgailestauja, kad Irane, Irake ir Saudo Arabijoje labai 
padaugėjo mirties bausmės įvykdymo atvejų; yra labai nusivylęs dėl to, kad Kinija, 
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remiantis organizacijos „Amnesty International“ duomenimis, daug kartų atsisakė 
atskleisti patikimą informaciją apie mirties bausmės taikymą ir jos vykdymą savo šalyje; 
palankiai vertina mirties bausmės panaikinimą JAV Ilinojaus valstijoje, tačiau 
apgailestauja, kad JAV ir toliau vykdoma mirties bausmė, nors 2011 m. JAV buvo 
vienintelė Didžiajam aštuonetui priklausanti valstybė, kurioje taikoma mirties bausmė; 
susirūpinęs primena, kad Baltarusija yra vienintelė šalis Europoje, kurioje mirties bausmė 
tebėra taikoma; primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares šį klausimą nuolat iškelti 
vykstant dialogui su šiomis šalimis;

Kankinimas ir kitas žiaurus, nežmoniškas ir žeminantis elgesys ar baudimas

65. palankiai vertina tai, kad buvo priimtos ES politikos, susijusios su trečiosiomis šalimis, 
atnaujintos gairės dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar 
baudimo; tačiau primena, kad būtina įveikti su informuotumo didinimu ir įgyvendinimu 
susijusias problemas, norint ES politikos srityje padaryti tikrą pažangą;

66. pabrėžia, kad ES gaires svarbu susieti su JT konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, 
nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyviame protokole numatytomis 
įgyvendinimo sąlygomis, itin daug dėmesio skiriant nacionalinėms prevencijos 
priemonėms;

67. apgailestauja, kad politinis piktnaudžiavimas psichiatrija vis dar tebėra opi problema 
daugelyje šalių, įskaitant Rusiją, jose taikomi žiaurūs psichiatrijos metodai, kuriais 
remiami nedemokratiniai režimai bandant įbauginti ir sustabdyti nepritariančius 
visuomenės sluoksnius ir pavienius asmenis; susirūpinęs pabrėžia, kad ši tendencija 
tiesiogiai siejama su neapibrėžtais ir neaiškiais kankinimo būdais, įskaitant psichologinį 
terorą ir prastėjančias kalėjimų sąlygas;

68. ragina atkreipti dėmesį į 2011 m. rugpjūčio 5 d. JT specialiojo pranešėjo 
pranešimo (A/66/268) apie kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar 
baudimą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama kalinimo vienutėje, įskaitant šio metodo 
taikymą psichiatrijos ligoninėse, padariniams, svarbą; išreiškia didelį susirūpinimą dėl 
įvairių šalių pateiktų įrodymų, kad psichiatrijos ligoninės yra naudojamos kaip de facto
sulaikymo centrai; ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko 
pavaduotoją ir EIVT šiai problemai skirti reikiamą dėmesį;

69. išreiškia susirūpinimą dėl kankinimus patyrusių asmenų reabilitacijos centrų veikimo 
ateityje; ragina EIVT ir Komisijos tarnybas nustatyti išorės ir vidaus politikos skiriamąją 
ribą, užtikrinant, kad administracinė kompetencija nekeltų grėsmės ES paramai, kuri 
teikiama reabilitacijos centrams tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų;

Visuomenės grupių diskriminacija

70. labai apgailestauja, kad homoseksualumas tebėra laikomas nusikaltimu septyniasdešimt 
aštuoniose šalyse, įskaitant penkias, kuriose už tai baudžiama mirties bausme; ragina šias 
valstybes nedelsiant nustoti homoseksualumą laikyti nusikaltimu, išlaisvinti asmenis, 
kurie į kalėjimą buvo uždaryti dėl savo seksualinės orientacijos, ir jiems netaikyti mirties 
bausmės; ragina EIVT visapusiškai panaudoti lesbietėms, gėjams, biseksualams ir 
transseksualams skirtą priemonių rinkinį, siekiant apsaugoti lesbiečių, gėjų, biseksualų ir 
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transseksualų teises; ragina Tarybą parengti privalomas gaires šioje srityje; ragina EIVT ir 
valstybes nares padėti lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų teisių gynėjams šalyse, 
kuriose jiems gresia pavojus, ir ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos 
pirmininko pavaduotoją toliau aiškinti Europos Sąjungos tvirtą įsipareigojimą pasaulyje 
siekti lygybės ir kad nebūtų diskriminuojama dėl seksualinės orientacijos, lytinės 
tapatybės ir lytinės raiškos, be kita ko, pradedant ir remiant dvišales, tarptautines ir JT 
lygmens iniciatyvas šiais klausimais; pakartoja savo raginimą Komisijai parengti ES 
lygybės, neatsižvelgiant į lytinę orientaciją ir lytinę tapatybę, gaires;

71. smerkia žmogaus teisių pažeidimus, dažnai vykdomus prieš asmenis, patiriančius 
diskriminaciją dėl priklausymo kastai, įskaitant atsisakymą užtikrinti lygybę ir suteikti 
vienodas galimybes kreiptis į teismą, nuolatinę segregaciją ir dėl priklausymo kastai 
kylančias kliūtis užtikrinti pagrindines žmogaus teises; prašo Tarybos, EIVT ir Komisijos 
imtis bendrų veiksmų, susijusių su diskriminacija dėl priklausymo kastai, be kita ko, jei 
įmanoma, ES žmogaus teisių komunikatuose, programose ir pavienėms šalims skirtose 
strategijose bei per dialogus su pavienėmis šalimis;

72. susirūpinęs pažymi, kad čiabuviams gresia itin didelis pavojus patirti diskriminaciją ir kad 
jie yra itin pažeidžiami atsiradus politinių, ekonominių ir aplinkos pokyčių ir sutrikimų; 
pažymi, kad dauguma čiabuvių gyvena žemiau skurdo ribos ir turi nedaug galimybių 
pasinaudoti atstovavimo, politinių sprendimų priėmimo ar teisingumo sistemomis arba šių 
galimybių visai neturi; yra itin susirūpinęs dėl užregistruotų išplitusių žemės grobimo, 
priverstinio perkėlimo ir žmogaus teisių pažeidimų atvejų, kurie yra ginkluoto konflikto 
padariniai;

Moterų ir vaikų padėtis kilus ginkluotam konfliktui

73. vertina tai, kad daug dėmesio skiriama problemoms, susijusioms su rezoliucijų dėl moterų 
padėties, taikos ir saugumo įgyvendinimu vykdant ES politiką, kaip matoma ataskaitoje 
dėl rodiklių, susijusių su visapusišku ES požiūriu į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 
rezoliucijų Nr. 1325 ir 1820 įgyvendinimą, kurią 2011 m. gegužės 13 d. priėmė ES 
Taryba; palankiai vertina politinius veiksmus, kurių ES ėmėsi siekdama užtikrinti, kad JT 
Generalinės Asamblėjos specialiojo pranešėjo vaikų padėties ir ginkluotų konfliktų 
klausimais įgaliojimai būtų pratęsti JT Generalinėje Asamblėjoje; pritaria 2011 m. 
gruodžio 1 d. Tarybos išvadose dėl bendros saugumo ir gynybos politikos pareikštai 
nuomonei, kad visais BSGP misijų etapais visų pirma reikėtų išnagrinėti nuolat ir 
sistemingai skiriamą dėmesį aspektams, susijusiems su žmogaus teisėmis, lytimi ir per 
ginkluotus konfliktus nukentėjusiais vaikais;

74. pripažįsta, kad konkreti pažanga gerinant moterų ir vaikų padėtį kilus ginkluotiems 
konfliktams dažnai priklauso nuo to, ar užtikrinamos aiškios ir vienodos karinių ir 
saugumo tarnybų, kurias kontroliuoja civiliai gyventojai, atskaitomybės sistemos; todėl 
primygtinai ragina atitinkamas ES institucijas siekti ir įgyvendinti veiksmingesnius būdus 
saugumo sektoriaus reformoms esamose ir buvusiose konfliktų zonų šalyse įvykdyti, šiuo 
atžvilgiu itin daug dėmesio skiriant moterų ir vaikų teisėms; ragina EIVT ir Komisiją į tai 
atsižvelgti rengiant ir įgyvendinant išorės pagalbos priemones, susijusias su saugumo 
sektoriaus reforma;

Moterų teisės
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75. primygtinai ragina ES stiprinti savo veiksmus siekiant nutraukti moterų lyties organų 
žalojimo, ankstyvų ir priverstinių santuokų bei aborto dėl kūdikio lyties praktiką; 
primygtinai reikalauja šią politiką padaryti svarbiu ES nuostatų dėl vystomojo 
bendradarbiavimo aspektu; pabrėžia, kad, siekiant visose šalyse užtikrinti moterų gerovę, 
svarbu suteikti tinkamas galimybes pasinaudoti medicinos priemonėmis ir gauti 
informaciją apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą;

76. primygtinai ragina Komisiją ir EIVT itin daug dėmesio skirti moterų lyties organų 
žalojimo reiškiniui ir jį įtraukti į bendrą kovos su smurtu prieš moteris strategiją, be kita 
ko, parengiant ES veiksmų planą dėl kovos su moterų lyties organų žalojimu laikantis 
išsamaus patikrinimo principo; ragina EIVT ir valstybes nares moterų lyties organų 
žalojimo klausimą ir toliau spręsti per politinius dialogus su šalimis partnerėmis, kuriose 
ši praktika vis dar tebėra gaji, ir į šiuos dialogus tiek vietos lygmeniu, tiek nacionaliniu 
lygmeniu įtraukti žmogaus teisių gynėjus, kurie jau bando nutraukti šią praktiką, taip pat 
dėl šios praktikos tiesiogiai nukentėjusias mergaites ir moteris, bendruomenių vadovus, 
religinius vadovus, mokytojus, sveikatos darbuotojus ir valdžios institucijų pareigūnus; 
pabrėžia, kad EIVT turi parengti konkretų priemonių dėl moterų lyties organų žalojimo 
rinkinį ir jį įtraukti į savo veiksmus, kuriais siekiama įgyvendinti ES strateginę programą 
žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

77. pažymi, kad Lenkija, Danija ir Kipras trijų pirmininkavusių valstybių narių grupės 
programoje įsipareigojo aktyviai remti visas iniciatyvas, kurios susijusios su pastangomis 
kovoti su smurtu prieš moteris, smurtu šeimoje ir moterų lytinių organų žalojimu, visų 
pirma jų tarpvalstybinius aspektus; pakartoja, kad ES vidaus ir išorės politiką reikia 
suderinti šiais klausimais, ir primygtinai ragina Komisiją pirmenybę teikti smurtui prieš 
moteris ir mergaites nutraukti ir tikslinėms inovacinėms programoms remti tiek ES, tiek 
trečiosiose šalyse skiriant tinkamus finansinius išteklius;

Vaiko teisės

78. primena konkretų Lisabonos sutartyje nustatytą įsipareigojimą ES išorės politikos srityje 
daugiausia dėmesio skirti vaiko teisėms; pažymi, kad beveik visų šalių patvirtintoje JT 
Vaiko teisių konvencijoje numatomas itin tvirtas tarptautinis teisinis pagrindas pažangiai 
politikai šioje srityje įgyvendinti;

79. palankiai vertina Komisijos komunikatą „ES vaiko teisių darbotvarkė“, kuriame tiek 
vidaus, tiek išorės politikos tikslai įtraukiami į vieną politikos dokumentą; tačiau pabrėžia, 
kad svarbu stebėti, jog šis komunikatas būtų veiksmingai įgyvendinamas;

80. pritaria ketinimams toliau daryti pažangą plėtojant teisėmis grindžiamas nuostatas dėl 
vystomojo bendradarbiavimo, kaip nurodyta ES žmogaus teisių strategijos veiksmų plane; 
pabrėžia, kad tai nedelsiant būtina padaryti vaiko teisių atveju ir tuo užtikrinti ilgalaikę 
tvarią pažangą;

Religijos ar tikėjimo laisvė

81. išlieka labai susirūpinęs dėl to, kad daugelyje pasaulio regionų dar esama diskriminacijos 
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dėl religijos ar tikėjimo ir dėl to, kad tam tikroms religinėms bendruomenėms, įskaitant 
religines mažumas, priklausantiems asmenims vis dar neleidžiama naudotis žmogaus 
teisėmis; yra itin susirūpinęs dėl padėties Kinijoje, kurioje dažnai persekiojami asmenys, 
kurie savo religiją išpažįsta ne oficialiai leistinais būdais, įskaitant krikščionis, 
musulmonus, budistus ir „Falun Gong“ praktikuojančius asmenis; primygtinai ragina 
Kiniją ratifikuoti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kaip ji pažadėjo;
primygtinai ragina Kinijos valdžios institucijas vykstant jų tikrai neapsimestinėms 
konsultacijoms su tibetiečiais laikinai nebetaikyti politikos, kuri daro didžiausią neigiamą 
poveikį Tibeto budizmui, kultūrai ir tradicijoms, ir vėliau šią politiką iš dalies pakeisti;

82. pabrėžia, kad būtina parengti priemonių rinkinį, susijusį su pažanga teisės į religijos ar 
tikėjimo laisvę srityje, ir jį įtraukti į ES išorės politiką; pažymi, kad į šį priemonių rinkinį 
reikėtų įtraukti būtinų laisvių, priklausančių teisei į religijos ar tikėjimo laisvę, kontrolinį 
sąrašą, kad būtų įvertinta, ar jos gerbiamos, ir įtraukti metodus religijos ar tikėjimo laisvės 
pažeidimams nustatyti, ragina EIVT įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas rengiant 
šį priemonių rinkinį;

83. pabrėžia, kad tarptautinėje žmogaus teisių teisėje religijos ar tikėjimo laisvė pripažįstama 
neatsižvelgiant į registracijos pobūdį, taigi registracija neturėtų būti privaloma išankstinė 
sąlyga religijai išpažinti; be to, susirūpinęs pažymi, kad Kinijos vienuoliai ir vienuolės turi 
užsiregistruoti prie vyriausybės ir veikti vadovaujami valdžios institucijų kontroliuojamų 
valdybų, o tai pažeidžia jų religinę autonomiją ir riboja jų veiklą;

84. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų 
tarnybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, šalims kandidatėms, Jungtinėms 
Tautoms, Europos Tarybai ir šioje rezoliucijoje paminėtų šalių bei teritorijų 
vyriausybėms.


