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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie 
za rok 2011 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

(2012/2145(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając sprawozdanie roczne UE dotyczące praw człowieka i demokracji na 
świecie w 2011 r., przyjęte przez Radę do Spraw Zagranicznych w dniu 25 czerwca 
2012 r.,

– uwzględniając rezolucję z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania 
dotyczącego praw człowieka na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie, w 
tym wpływu na strategiczną politykę UE w dziedzinie praw człowieka1,

– uwzględniając strategiczne ramy UE i plan działania dotyczące praw człowieka i 
demokracji, przyjęte przez Radę do Spraw Zagranicznych w dniu 25 czerwca 2012 r.,

– uwzględniając decyzję Rady 2012/440/WPZiB z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie 
mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka,

– uwzględniając wspólny komunikat wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych 
i polityki bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 12 grudnia 2011 r. pt. „Prawa człowieka i demokracja w centrum działań 
zewnętrznych UE – dążenie do bardziej skutecznego podejścia” (COM(2011) 886),

– uwzględniając wytyczne Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka,

– uwzględniając rezolucję z dnia 8 lipca 2010 r.2 w sprawie Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych,

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 65/276 z dnia 3 maja 2011 r. w 
sprawie udziału Unii Europejskiej w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych,

– uwzględniając rezolucję z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie poparcia Unii Europejskiej 
dla Międzynarodowego Trybunału Karnego: stojąc w obliczu wyzwań i pokonując 
trudności3, Konferencję Przeglądową w Kampali w Ugandzie, w dniach 31 maja – 11 
czerwca 2011 r., oraz zobowiązania podjęte przez UE,

– uwzględniając decyzję Rady 2011/168/WPZiB z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie 
Międzynarodowego Trybunału Karnego4 i zmieniony plan działania,

– uwzględniając rezolucję z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przeglądu europejskiej 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0126.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0280.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0507.
4 Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 56.
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polityki sąsiedztwa1,

– uwzględniając wspólny komunikat wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i 
polityki bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej do Rady Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu 
Regionów z dnia 8 marca 2011 r. zatytułowany „Partnerstwo na rzecz demokracji 
i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego” (COM(2011) 
200),

– uwzględniając wspólny komunikat wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych 
i polityki bezpieczeństwa oraz Komisji z dnia 25 maja 2011 r. pt. „Nowa koncepcja 
działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie” (COM(2011) 303),

– uwzględniając zalecenie z dnia 29 marca 2012 r. dla Rady w sprawie warunków 
ewentualnego utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED),

– uwzględniając rezolucję z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie polityk zewnętrznych UE na 
rzecz demokratyzacji2,

– uwzględniając zalecenie dla Rady z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie spójnej polityki 
wobec reżimów, w stosunku do których UE stosuje środki ograniczające w sytuacji, gdy 
ich przywódcy dbają o osobiste i handlowe interesy w granicach UE3,

– uwzględniając opublikowane 16 maja 2011 r. sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy 
ONZ (A/HRC/17/27) w sprawie propagowania i ochrony prawa do wolności poglądów i 
wolności wypowiedzi, w którym zwraca się uwagę na zastosowanie międzynarodowych 
norm i standardów praw człowieka w zakresie wolności poglądów i wypowiedzi do 
internetu jako jednego ze środków komunikacji,

– uwzględniając opublikowane 28 lipca 2011 r. sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy 
ONZ (A/66/203) w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka,

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 21 grudnia 2010 r. 
(A/RES/65/206) w sprawie moratorium na stosowanie kary śmierci,

– uwzględniając opublikowane 5 sierpnia 2011 r. wstępne sprawozdanie specjalnego 
sprawozdawcy ONZ (A/66/268) w sprawie tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania, przymusowego odosobnienia, w tym klinik 
psychiatrycznych,

– uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
nr 1325, 1820, 1888, 1889 i 1960 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa,

– uwzględniając sprawozdanie w sprawie wskaźników UE dotyczących kompleksowego 
podejścia do wdrażania przez UE rezolucji 1325 i 1820 Rady Bezpieczeństwa ONZ w 
sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, przyjęte przez Radę UE w dniu 13 maja 2011 r.,

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0576.
2 Dz.U. C 291E z 4.10.2011, s. 171.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0018.
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– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 13 października 2011 r. 
pt. „Zwiększanie wpływu unijnej polityki rozwoju – Program działań na rzecz zmian” 
(COM(2011) 637),

– uwzględniając przyjęcie przez Radę Ministrów Rady Europy w dniu 7 kwietnia 2011 r. 
Konwencji w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej,

– uwzględniając rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie praw dziecka, w 
tym ostatnią rezolucję z dnia 4 kwietnia 2012 r.,

– uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie 
praw człowieka, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej,

– uwzględniając przystąpienie Unii Europejskiej w dniu 22 stycznia 2011 r. do Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (CRPD), będącej pierwszą 
konwencją ONZ w dziedzinie praw człowieka, którą Unia Europejska ratyfikowała jako 
„organizacja integracji regionalnej”,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie nietolerancji, 
dyskryminacji i przemocy na tle religijnym lub wyznaniowym,

A. mając na uwadze, że traktaty zobowiązują Unię Europejską do kierowania się w jej 
działaniach zewnętrznych założycielskimi zasadami demokracji, państwa prawa, 
powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, 
poszanowania godności ludzkiej, równości i solidarności oraz respektowania zasad Karty 
Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego;

B. mając na uwadze, że sprawiedliwość, państwo prawa, odpowiedzialność, uczciwe procesy 
oraz niezawisłe sądownictwo są nieodzownymi elementami ochrony praw człowieka;

C. mając na uwadze, że demokracja jest najlepszym zabezpieczeniem praw człowieka, 
podstawowych wolności i tolerancji dla wszystkich grup społecznych oraz równości szans 
dla każdej jednostki;

D. mając na uwadze, że doświadczenia zdobyte w wyniku Arabskiej Wiosny Ludów muszą 
w dalszym ciągu być bodźcem dla UE w zakresie zmiany i poprawy jej polityki między 
innymi w odniesieniu do obrońców praw człowieka, międzynarodowego prawa 
humanitarnego, rozmów dotyczących praw człowieka z państwami trzecimi oraz mediów 
społecznych;

E. mając na uwadze, że w wielu państwach świata coraz częściej dochodzi do naruszania 
wolności religii lub przekonań, dokonywanego zarówno przez rządy, jak i podmioty 
niepubliczne, powodującego dyskryminację, nietolerancję i przemoc wobec niektórych 
osób i społeczności religijnych, w tym przedstawicieli mniejszości religijnych;
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F. mając na uwadze, że roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na 
świecie oraz polityki UE w tym zakresie powinno nie tylko stanowić odzwierciedlenie i 
przegląd dotychczasowych osiągnięć i niedociągnięć, ale również być strategicznym 
dokumentem na przyszłość; mając na uwadze, że co do zasady każde kolejne 
sprawozdanie roczne powinno w namacalny i regularny sposób przyczyniać się do 
poprawy polityki UE w dziedzinie praw człowieka na świecie;

Sprawozdanie roczne UE za 2011 r.

1. wyraża zadowolenie z przyjęcia sprawozdania rocznego UE dotyczącego praw człowieka 
i demokracji w 2011 r.; z zadowoleniem przyjmuje to, że wiceprzewodniczącej 
Komisji/wysokiej przedstawiciel udało się przedstawić sprawozdanie roczne na 
czerwcowym posiedzeniu plenarnym Parlamentu i w ten sposób powrócić do zwykłej 
praktyki;

2. zauważa korzystne działania podjęte w ubiegłych latach na rzecz opracowania 
sprawozdania rocznego, ale zwraca uwagę na potencjał dalszych usprawnień; ponawia 
swój apel o przyjęcie systematyczniejszego podejścia i przeprowadzenie analizy 
skuteczności polityki UE; z zadowoleniem przyjmuje stanowiące istotny krok w tym 
kierunku zobowiązanie, przyjęte w planie działania UE w dziedzinie praw człowieka z 
dnia 25 czerwca 2012 r., dotyczące przedstawiania stopnia realizacji przez UE celów jej 
strategii na rzecz praw człowieka w sprawozdaniu rocznym; zaleca opracowanie sekcji 
dotyczących poszczególnych krajów, z wykorzystaniem indeksów i punktów odniesienia, 
aby ułatwić realizację krajowych strategii na rzecz praw człowieka;

3. zachęca wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel, by w trakcie opracowywania 
przyszłych sprawozdań rocznych podejmowała aktywne i systematyczne konsultacje z 
Parlamentem oraz informowała o sposobie uwzględnienia rezolucji Parlamentu;

Uwagi ogólne

4. wyraża zadowolenie z przyjęcia w dniu 25 czerwca 2012 r. strategicznych ram UE 
dotyczących praw człowieka; wzywa instytucje UE do współpracy na rzecz zapewnienia 
ich prawidłowego wdrażania, aby w sposób wiarygodny spełnić zobowiązania traktatowe 
UE, polegające na prowadzeniu polityki zewnętrznej opartej na prawach człowieka, 
wartościach demokratycznych oraz państwie prawa w sposób zasadniczy i pewny;

5. wzywa Radę, Komisję, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) oraz Parlament 
do ścisłej współpracy we wdrażaniu spójnej, ambitnej i skutecznej polityki UE w 
dziedzinie praw człowieka na świecie, w oparciu o te ramy strategiczne;

6. zaleca przeprowadzenie przez Radę i ESDZ śródokresowej oceny nowego pakietu na 
rzecz praw człowieka, zwłaszcza planu działań; nalega na prowadzenie szczegółowych i 
regularnych konsultacji z Parlamentem i społeczeństwem obywatelskim w ramach tego 
procesu;

7. z zadowoleniem przyjmuje mandat tematycznego specjalnego przedstawiciela UE (SPUE) 
w dziedzinie praw człowieka oraz planowane utworzenie Grupy Roboczej Rady ds. Praw 
Człowieka (COHOM) z siedzibą w Brukseli; z niecierpliwością oczekuje na ich ścisłą 
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współpracę z Parlamentem;

8. oczekuje od COHOM wzmocnienia współpracy z Grupą Roboczą Rady ds. Praw 
Podstawowych (FREMP) w celu rozwiązania problemu spójności między zewnętrzną a 
wewnętrzną polityką UE w dziedzinie praw człowieka; podkreśla znaczenie spójności dla 
uniknięcia oskarżeń o stosowanie podwójnych standardów, wsparcia wiarygodności 
politycznej Unii Europejskiej oraz okazania faktycznego szacunku dla powszechności 
praw człowieka;

9. wzywa wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel, ESDZ, Radę i Komisję, aby dla 
większej skuteczności zapewniły spójność między różnymi istniejącymi i planowanymi 
działaniami i metodykami UE w zakresie wzorców, monitorowania i ewaluacji sytuacji w 
zakresie praw człowieka i demokracji w państwach trzecich, w tym: sekcji dotyczących 
praw człowieka i demokracji w sprawozdaniach z postępu polityki rozszerzenia i 
sąsiedztwa; oceny zasad „więcej za więcej” w zakresie praw człowieka i demokracji, 
ustanowionych w odniesieniu do europejskiej polityki sąsiedztwa i południowego regionu 
Morza Śródziemnego; planowanego uwzględnienia praw człowieka w ocenie skutków 
przeprowadzanej w odniesieniu do wniosków ustawodawczych i nieustawodawczych oraz 
umów handlowych, w tym mechanizmów monitorowania praw człowieka w umowach o 
partnerstwie i współpracy oraz układach o stowarzyszeniu; zgłaszanego przez Komisję 
zamiaru uwzględniania oceny praw człowieka w stosowaniu warunków dotyczących 
pomocy udzielanej przez UE (w szczególności odnoszących się do wsparcia 
budżetowego); wzmocnienia mechanizmów monitorowania, służących kontroli wdrażania 
konwencji na rzecz praw człowieka w państwach objętych systemem GSP Plus; celu 
systematycznego korzystania z wyników sprawozdań unijnych misji obserwacji wyborów; 
oraz nacisku Rady UE na stosowanie metod odniesienia oraz ciągłe i systematyczne 
uwzględnianie aspektów odnoszących się do praw człowieka, problematyki płci oraz 
dzieci w konfliktach zbrojnych w dokumentach podsumowujących doświadczenia z misji 
WPBiO;

10. cieszy się z przyjęcia lokalnych strategii na rzecz praw człowieka w poszczególnych 
krajach, służących najwłaściwszej i najskuteczniejszej realizacji polityki UE; uznaje 
kluczową rolę, jaką odgrywają lokalne delegatury UE w procesie opracowywania i 
realizacji strategii krajowych dopasowanych do szczególnych okoliczności, ale podkreśla 
koordynującą odpowiedzialność ESDZ służącą zapewnieniu spójnej realizacji priorytetów 
polityki UE w dziedzinie praw człowieka, określonych w strategicznych ramach 
dotyczących praw człowieka oraz w wytycznych UE; podkreśla znaczenie ukończenia 
sieci punktów kontaktowych w dziedzinie praw człowieka i demokracji w delegaturach 
UE oraz misjach i operacjach WPBiO; wzywa wiceprzewodniczącą/wysoką 
przedstawiciel, ESDZ oraz państwa członkowskie do przyjęcia jako najlepszej praktyki 
metody lokalnego działania nad zagadnieniami praw człowieka za pomocą grup 
roboczych ds. praw człowieka, tworzonych wśród delegatur UE i ambasad państw 
członkowskich UE; wspiera dążenie ESDZ do zapewnienia szkoleń w zakresie praw 
człowieka i demokracji wszystkim pracownikom ESDZ, Komisji, delegatur UE i misji 
WPBiO;

Działania UE na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych
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11. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki UE służące wsparciu i ożywieniu działań na rzecz 
praw człowieka w systemie ONZ, w tym zakończenie przeglądu Rady Praw Człowieka 
ONZ w 2011 r.; podkreśla niezmienne znaczenie wspierania niezależności Biura 
Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka oraz rolę specjalnych sprawozdawców 
ONZ ds. praw człowieka dla danej dziedziny lub kraju; podkreśla znaczenie przystąpienia 
Unii Europejskiej w dniu 22 stycznia 2011 r. do Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawach osób niepełnosprawnych (CRPD), będącej pierwszą konwencją ONZ w 
dziedzinie praw człowieka ratyfikowaną przez Unię Europejską jako osobę prawną;

12. z zadowoleniem przyjmuje czołową rolę, jaką państwa członkowskie UE podjęły na rzecz 
wsparcia wiarygodności systemu praw człowieka ONZ poprzez wspólne wystosowanie 
stałego zaproszenia w odniesieniu do wszystkich specjalnych procedur NZ w zakresie 
praw człowieka, wszczęcie specjalnej sesji Rady Praw Człowieka (RPC) ONZ na temat 
Libii, na której przyjęto historyczne zalecenie zawieszenia udziału Libii w RPC, oraz 
poprzez odgrywanie głównej roli w wysiłkach prowadzących do ustanowienia Niezależnej 
Komisji Śledczej do zbadania sytuacji w zakresie praw człowieka w Syrii;

13. dostrzega potencjał UE w zakresie nawiązywania kontaktów zewnętrznych i kreatywnego 
tworzenia koalicji, czego przykładem są działania UE, które doprowadziły do przyjęcia 
przełomowej rezolucji RPC dotyczącej praw człowieka, orientacji seksualnej i tożsamości 
płciowej, popartej przez państwa reprezentujące wszystkie regiony, a także budowanie 
konsensusu w Genewie i Nowym Jorku w zakresie konieczności przeciwdziałania 
nietolerancji religijnej i ochrony wolności religii i przekonań, przy jednoczesnym 
uniknięciu niekorzystnego wpływu na inne podstawowe prawa człowieka, na przykład 
wolność wypowiedzi;

14. ponownie wyraża swój sprzeciw wobec stosowanej przez grupy regionalne praktyki 
organizowania wyborów do Rady Praw Człowieka bez kontrkandydatów;

15. zaleca wdrożenie zaleceń z powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka (UPR) 
poprzez systematyczne włączanie ich do lokalnych strategii na rzecz praw człowieka oraz 
dialogów i konsultacji dotyczących praw człowieka;

Polityka UE w zakresie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i 
walki z bezkarnością

16. ubolewa nad częstym objawianiem się wybiórczego wymiaru sprawiedliwości w nowych i 
przejściowych demokracjach pod pozorem państwa prawa i walki z korupcją; ubolewa, że 
wybiórczy wymiar sprawiedliwości stał się praktycznie sposobem wywierania zemsty 
politycznej i wyrównywania rachunków z przeciwnikami politycznymi poprzez 
zastraszanie i marginalizację opozycji, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej;

17. ponawia swoje zdecydowane poparcie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego 
(MTK) w walce z bezkarnością za najpoważniejsze zbrodnie będące przedmiotem 
zainteresowania społeczności międzynarodowej; wzywa UE i jej państwa członkowskie 
do dalszego udzielania politycznego, dyplomatycznego, logistycznego i finansowego 
wsparcia dla MTK i innych międzynarodowych trybunałów karnych, w tym 
międzynarodowych trybunałów ad hoc dla byłej Jugosławii i Rwandy, Nadzwyczajnego 
Trybunału dla Sierra Leone, Nadzwyczajnych Izb Sądów w Trybunałach Kambodży i 
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Specjalnego Trybunału dla Libanu;

18. cieszy się ze zobowiązań podjętych w decyzji Rady 2011/168/WPZiB, przyjętej w dniu 21 
marca 2011 r., oraz późniejszym planie działania przyjętym w dniu 12 lipca 2011 r., 
dotyczących wspierania powszechności i integralności Rzymskiego Statutu MTK, 
wsparcia niezależności Trybunału oraz jego skutecznego i wydajnego funkcjonowania, a 
także wsparcia stosowania zasady komplementarności;

19. ponawia swoje zalecenie dotyczące dołączenia Rzymskiego Statutu MTK do pakietu 
międzynarodowych traktatów dotyczących dobrych rządów i państwa prawa, które 
powinny być ratyfikowane przez państwa trzecie przyjęte do systemu GSP Plus; popiera 
stałe włączanie klauzuli dotyczącej MTK do umów zawieranych przez UE z państwami 
trzecimi;

20. uwzględniając Arabską Wiosnę Ludów, podkreśla znaczenie opracowania spójnej i 
szczegółowej polityki UE w zakresie wymiaru sprawiedliwości w okresie transformacji, w 
tym powiązań z MTK jako trybunałem ostatniej instancji, aby pomóc państwom w okresie 
transformacji w rozstrzygnięciu dotychczasowych przypadków łamania praw człowieka 
oraz w walce z bezkarnością;

Działania UE w dziedzinie międzynarodowego prawa humanitarnego

21. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki UE w dziedzinie międzynarodowego prawa 
humanitarnego oraz na rzecz zapewnienia odpowiedzialności poprzez dokumentowanie 
wszelkich jego naruszeń oraz wspieranie mechanizmów odpowiedzialności, a także 
deklaracje walki z wymuszonymi zaginięciami, dalszego wspierania MTK, działań na 
rzecz szerszego udziału w zasadniczych instrumentach międzynarodowego prawa 
humanitarnego, wspierania poszanowania podstawowych gwarancji proceduralnych dla 
wszystkich osób zatrzymywanych w konfliktach zbrojnych oraz wspierania 
międzynarodowych instrumentów służących rozwiązywaniu problemów humanitarnych 
związanych ze stanowiącymi pozostałość wojny materiałami wybuchowymi, amunicją 
kasetową, improwizowanymi materiałami wybuchowymi oraz minami 
przeciwpiechotnymi;

22. ubolewa jednak, że ogólna świadomość i stopień realizacji wytycznych UE w zakresie 
wspierania przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego pozostają na 
znacząco niższym poziomie w porównaniu do innych wytycznych; wzywa UE do nadania 
większego znaczenia politycznego i poświęcenia większych zasobów na realizację tych 
wytycznych, zwłaszcza poprzez zapewnienie włączenia międzynarodowego prawa 
humanitarnego do operacji zarządzania kryzysowego, a także aktywną walkę z 
bezkarnością i zapewnienie odpowiedzialności osobistej;

23. podkreśla ponadto potrzebę zapewnienia systematyczniejszego uwzględnienia kwestii 
odpowiedzialności w stosunkach dwustronnych UE z odpowiednimi krajami, w tym 
poprzez poruszanie jej w wystąpieniach publicznych, a także bardziej konsekwentnego 
poruszania przez UE problemu bezkarności na szczeblu wielostronnym, na przykład na 
forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Rady Praw Człowieka;

24. ponawia swoje zaangażowanie na rzecz zasady „obowiązku ochrony”, podkreślając 
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znaczenie zajmowania się przez podmioty zewnętrzne, w tym UE, rażącymi przypadkami 
łamania praw człowieka w państwach trzecich, kiedy rządy tych państw nie mogą lub nie 
chcą chronić swoich obywateli; podkreśla znaczenie włączenia się we wszystkich 
możliwych przypadkach w działania związane z obowiązkiem ochrony pod auspicjami 
ONZ lub za jej zgodą;

25. wyraża w tym kontekście uznanie dla działań podejmowanych przez część państw 
członkowskich, które odgrywały czołową rolę w zapobieganiu dalszej przemocy wobec 
ludności cywilnej w Libii w 2011 r., lecz ubolewa nad brakiem skoordynowanej reakcji na 
szczeblu UE;

26. uważa, że prywatne agencje wojskowe i bezpieczeństwa (PMSC) powinny być pociągane 
do odpowiedzialności za wszelkie przypadki naruszania praw człowieka i prawa 
humanitarnego popełniane przez ich pracowników; wzywa UE i państwa członkowskie, w 
świetle powszechnego stosowania PMSC, do wzmocnienia ich wysiłków służących 
znalezieniu wiarygodnego rozwiązania regulacyjnego, aby uniknąć luk prawnych w 
zakresie odpowiedzialności;

Europejska polityka sąsiedztwa i Arabska Wiosna Ludów

27. podkreśla znaczenie rewolucji w świecie arabskim, do których doszło w 2011 r., zarówno 
jako wyrazu dążenia do wolności, sprawiedliwości i godności, jak również jako istotnego 
wyzwania dla polityki UE w tym regionie i poza nim; zauważa, że UE zwiększyła swoje 
zaangażowanie polityczne we wschodnich i południowych regionach sąsiadujących, ale 
podkreśla potrzebę wyciągnięcia wniosków z politycznych błędów przeszłości i 
opracowania nowej polityki dostosowanej do poszanowania praw człowieka i wsparcia 
wartości demokratycznych;

28. z zadowoleniem przyjmuje skupienie się w polityce UE dotyczącej południowego 
sąsiedztwa na wzajemnej odpowiedzialności i wspólnych zobowiązaniach na rzecz 
uniwersalnych wartości praw człowieka, demokracji i państwa prawa; apeluje o 
konsekwencję w podejściu polityki UE w dziedzinie praw człowieka do regionów 
południowych i wschodnich; podkreśla potrzebę uniknięcia w regionie wschodnim tych 
samych błędów politycznych, które popełniono w regionie południowym przed Arabską 
Wiosną Ludów w 2011 r.;

29. przypomina swoją opinię, że podejście „więcej za więcej” powinno opierać się na jasno 
zdefiniowanych kryteriach wraz z konkretnymi, mierzalnymi, osiągalnymi i terminowymi 
celami; wzywa ESDZ i Komisję do systematycznego stosowania tego podejścia w 
sprawozdaniach z postępu w zakresie polityki sąsiedztwa;

30. z zadowoleniem przyjmuje szersze kontakty UE ze społeczeństwem obywatelskim i 
podkreśla potrzebę systematyczniejszego i regularniejszego wkładu społeczeństwa 
obywatelskiego w ocenę praw człowieka wymaganą dla właściwego stosowania nowego 
podejścia „więcej za więcej” w polityce UE;

31. z zadowoleniem przyjmuje również działania podejmowane w ramach Partnerstwa 
Wschodniego na rzecz wspierania praw człowieka, demokracji, podstawowych wolności i 
państwa prawa w krajach partnerskich; wzywa Unię Europejską do wykorzystania 
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doświadczeń jej państw członkowskich z okresu transformacji od rządów autorytarnych 
do demokracji oraz przełożenia wniosków wyciągniętych z tych doświadczeń na 
konkretne programy zorientowane na wyniki we wschodnich krajach partnerskich Unii;

32. ubolewa jednak, że niekiedy polityka Partnerstwa Wschodniego jest podatna na błędną 
interpretację, stając się raczej polityką zgody na wszystko i wybaczania, a także 
podwójnych standardów, które często stosuje się wobec wschodnich krajów partnerskich;

33. podtrzymuje swoje ogromne obawy wynikające z braku demokracji, państwa prawa, 
podstawowych wolności i poszanowania praw człowieka na Białorusi, będącej jedynym 
krajem europejskiego sąsiedztwa, który nie w pełni uczestniczy w Partnerstwie 
Wschodnim i w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, zwłaszcza w 
następstwie wyborów prezydenckich, które odbyły się w grudniu 2010 r., i późniejszej 
brutalnej rozprawy z protestującymi i opozycją polityczną, w tym procesów aktywistów w 
2011 r., które nie odpowiadały międzynarodowym standardom i zakończyły się 
orzeczeniem nieproporcjonalnie surowych wyroków; wyraża uznanie dla jednomyślnej 
reakcji UE na wydalenie dyplomatów UE z Białorusi w lutym 2012 r.; wzywa Unię i 
wszystkie jej państwa członkowskie do utrzymania spójnej i konsekwentnej polityki 
wobec Białorusi oraz utrzymania presji na reżim polityczny, w tym za pomocą sankcji, 
przy jednoczesnym utrzymywaniu kontaktu ze społeczeństwem obywatelskim za pomocą 
takich instrumentów, jak rozszerzone ułatwienia wizowe i zwiększone możliwości 
kształcenia;

34. wzywa UE do stosowania jednakowego konsekwentnego podejścia do przypadków 
naruszania praw człowieka we wszystkich państwach trzecich, zarówno w krajach 
partnerskich, jak i w tych, z którymi UE nie utrzymuje tak ścisłych stosunków; nalega, by 
UE donośnie wskazywała na przypadki łamania praw człowieka i potępiała je bez 
względu na to, gdzie i kiedy do nich dochodzi, a także bez względu na poziom 
strategicznego znaczenia partnerstwa z danym krajem;

Polityka UE na rzecz wspierania demokratyzacji i wyborów

35. podkreśla wzajemnie wspierający się charakter praw człowieka i demokracji, ponieważ to 
poprzez przestrzeganie praw człowieka społeczeństwa tworzą przestrzeń polityczną 
potrzebną dla pokojowej kontestacji politycznej;

36. podkreśla, że dla prawidłowej realizacji sprawozdań i zaleceń misji obserwacji wyborów 
UE potrzebne jest bardziej długofalowe podejście obejmujące cały cykl wyborczy; zwraca 
uwagę na znaczenie opracowania realistycznych zaleceń, które są możliwe do 
zrealizowania, oraz zapewnienia monitorowania tych zaleceń przez delegatury UE; jest 
zdania, że stałe delegacje Parlamentu i wspólne zgromadzenia parlamentarne powinny 
również odgrywać większą rolę w monitorowaniu tych zaleceń i analizie dokonanych 
postępów w dziedzinie praw człowieka i demokracji;

37. ponawia swój apel do Rady i Komisji o opracowanie strategii politycznej w odniesieniu 
do każdej unijnej misji obserwacji wyborów, po której w ciągu dwóch lat powinna 
nastąpić ocena postępu demokratycznego, przedkładana w trakcie dorocznej debaty 
dotyczącej praw człowieka z wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel;
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38. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnioną rolę konsultacyjną Zespołu ds. Koordynacji 
Wyborów (ECG) Parlamentu Europejskiego, zastosowaną po raz pierwszy w 2011 r., w 
zakresie identyfikacji i planowania unijnych misji obserwacji wyborów; oczekuje, że 
działania Parlamentu wspierające demokrację zostaną dodatkowo rozszerzone poprzez 
utworzenie dyrekcji administracyjnej ds. wspierania demokracji, pod nadzorem 
politycznym Zespołu ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów (DSECG);

Rozmowy i konsultacje z państwami trzecimi dotyczące praw człowieka

39. dostrzega potencjał tkwiący w kompleksowych rozmowach z państwami trzecimi 
dotyczących praw człowieka, zwłaszcza jeżeli efektywnie łączy się je z wdrażaniem 
krajowych strategii na rzecz praw człowieka; podkreśla, że takich dialogów nie należy 
jednak wykorzystywać do marginalizacji dyskusji dotyczących praw człowieka;

40. ponownie wyraża jednak swoje obawy wynikające z wciąż rozczarowującego braku 
postępu w wielu rozmowach dotyczących praw człowieka oraz braku przejrzystych 
punktów odniesienia służących faktycznej ocenie poprawy lub pogorszenia się sytuacji w 
zakresie praw człowieka; zauważa utrzymujące się trudności z wynegocjowaniem przez 
UE poprawionych warunków dialogu z Chinami i Rosją; wzywa nowo mianowanego 
SPUE ds. praw człowieka do nadania nowego impetu rozmowom z tymi i innymi 
państwami;

41. w dalszym ciągu jest rozczarowany brakiem systematycznego włączania Parlamentu w 
ocenę rozmów dotyczących praw człowieka, w tym z Rosją i Chinami; apeluje o 
formalizację dostępu Parlamentu do tych ocen i przypomina, że w wytycznych UE w 
sprawie dialogów dotyczących praw człowieka stwierdza się, że „społeczeństwo 
obywatelskie zostanie włączone w ten proces oceny”;

Sankcje UE a klauzule dotyczące praw człowieka i demokracji w umowach zawieranych 
przez UE

42. z zadowoleniem przyjmuje podejmowane przez UE wysiłki na rzecz włączenia klauzuli 
praw człowieka do wszystkich ramowych porozumień politycznych UE, ale ponawia swój 
apel o uwzględnienie jasno sformułowanych klauzul dotyczących praw człowieka i 
demokracji we wszystkich bez wyjątku stosunkach umownych z państwami trzecimi – tak 
uprzemysłowionymi, jak i rozwijającymi się, w tym w porozumieniach sektorowych, 
handlowych i technicznych oraz dotyczących pomocy finansowej;

43. przypomina, że konsekwentne stosowanie klauzuli praw człowieka zawartej w 
porozumieniach ma fundamentalne znaczenie w stosunkach między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi a państwami trzecimi; podkreśla znaczenie dokonania 
przeglądu, w jaki sposób państwa członkowskie współpracowały z aparatem represji w 
imię zwalczania terroryzmu; podkreśla w tym względzie potrzebę skoncentrowania się 
w ramach niedawno zmienionej europejskiej polityki sąsiedztwa na udzielaniu wsparcia 
na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa, która musi zapewnić przede wszystkim wyraźne 
oddzielenie funkcji służb wywiadowczych i organów ścigania; wzywa ESDZ, Radę 
i Komisję do zacieśnienia współpracy z europejskim komitetem ds. zapobiegania torturom 
i z innymi właściwymi strukturami Rady Europy podczas planowania i realizowania 
wspólnie z państwami trzecimi projektów dotyczących wsparcia na rzecz walki 
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z terroryzmem, a także przy okazji wszelkich innych prowadzonych z państwami trzecimi 
działań na rzecz walki z terroryzmem;

44. podkreśla znaczenie pełnego przestrzegania przez UE i realizowania jej zobowiązań 
międzynarodowych, polityki i instrumentów polityki zagranicznej, na przykład 
wytycznych w sprawie tortur i rozmów dotyczących praw człowieka, aby jej apele o ścisłe 
stosowanie klauzuli praw człowieka w układach o stowarzyszeniu były bardziej 
wiarygodne, a także wezwania jej sojuszników do przestrzegania ich prawa krajowego i 
międzynarodowego;

45. z zadowoleniem przyjmuje zawarte w planie działania UE na rzecz praw człowieka 
zobowiązanie do opracowania metodyki służącej usprawnieniu analizy sytuacji w zakresie
praw człowieka w państwach trzecich, w powiązaniu z nawiązywaniem lub zawieraniem 
umów handlowych i/lub inwestycyjnych;

46. zaleca, dla zwiększenia wiarygodności klauzuli oraz przewidywalności działań UE, dalszy 
rozwój klauzuli w celu uwzględnienia politycznych i prawnych mechanizmów 
proceduralnych, które mogą zostać wykorzystane w razie wniosku o zawieszenie 
współpracy dwustronnej na skutek nawracającego i/lub systematycznego łamania praw 
człowieka stanowiącego naruszenie prawa międzynarodowego;

47. zauważa, że UE opracowuje mechanizm monitorowania praw człowieka, który ma stać się 
elementem nowych umów o partnerstwie i współpracy, a także innych umów handlowych 
z wieloma krajami; wyraża zaniepokojenie niedostatecznym poziomem ambicji tych 
mechanizmów monitorowania oraz ich niezbyt jasnym sformułowaniem, stanowiącymi 
zagrożenie dla traktatowego zobowiązania UE do wspierania praw człowieka i demokracji 
na świecie;

48. ponawia swoje zalecenie, by UE przyjęła bardziej systematyczną politykę w zakresie 
sankcji UE, obejmującą jasne kryteria stosowania środków restrykcyjnych oraz ich rodzaj, 
a także przejrzyste warunki odniesienia dla uchylenia sankcji;

Wolność wypowiedzi (media społeczne/swobody cyfrowe)

49. zauważa, że Arabska Wiosna Ludów pokazała, w jaki sposób nowa globalna struktura 
informacyjna i komunikacyjna nie tylko tworzy nowe kanały dla wolności wypowiedzi, 
ale również umożliwia nowe formy mobilizacji politycznej, które omijają metody 
tradycyjne; wzywa instytucje UE i państwa członkowskie do wykorzystania pozytywnego 
potencjału nowych technologii w polityce zagranicznej UE oraz do przeciwdziałania 
zagrożeniu cenzury i represji w internecie; z zadowoleniem przyjmuje zainicjowanie w 
grudniu 2011 r. „strategii nieodłączania”, służącej opracowaniu narzędzi, które w 
odpowiednich przypadkach umożliwią UE udzielenie wsparcia organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego lub poszczególnym obywatelom, służącego ominięciu 
odgórnych zakłóceń w dostępie do elektronicznych technologii komunikacyjnych, w tym 
internetu;

50. dostrzega, że zwiększająca się zależność od infrastruktury technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych może spowodować nowe narażenia i zagrożenia bezpieczeństwa w skali 
międzynarodowej; przypomina jednak, że wiele rozproszonych cech, które sprawiają, że 
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internet jest źródłem obaw dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego, jest również 
przyczynami, dla których jest on potężnym narzędziem dla obrońców praw człowieka 
żyjących pod represyjnymi rządami; zwraca z tego względu uwagę na znaczenie 
kompleksowego podejścia politycznego do bezpieczeństwa cybernetycznego, 
obejmującego jasny wymiar praw człowieka, w tym ocenę skutków w zakresie 
konsekwencji dla praw człowieka, przy opracowywaniu polityki i programów 
odnoszących się do bezpieczeństwa cybernetycznego, walki z cyberprzestępczością, 
zarządzania internetem i pozostałej polityki UE w tej dziedzinie;

51. z zadowoleniem przyjmuje zawarte w planie działania UE na rzecz praw człowieka 
zobowiązanie dotyczące opracowania nowych wytycznych publicznych w zakresie 
wolności wypowiedzi w internecie i poza nim, w tym ochrony blogerów i dziennikarzy;

52. z zaniepokojeniem dostrzega niebezpieczną tendencję wzmożonego atakowania i 
zastraszania dziennikarzy i pracowników mediów na obszarze OBWE; wzywa do 
wzmocnienia wysiłków UE na rzecz wspierania ich bezpieczeństwa w ramach dialogu z 
partnerami UE i innymi krajami;

53. wyraża zaniepokojenie informacjami dotyczącymi współpracy niektórych przedsiębiorstw 
UE z rządami autorytarnymi, polegającej na dostarczaniu im darmowego i 
nieograniczonego dostępu do ich sieci i baz danych pod pozorem przestrzegania prawa 
miejscowego, co miało miejsce w przypadku szwedzko-fińskiego przedsiębiorstwa 
TeliaSonera w niektórych krajach byłego Związku Radzieckiego; wyraża przekonanie, że 
wysiłki przedsiębiorstw europejskich służące wzmocnieniu ich pozycji na rynkach 
zagranicznych nigdy nie powinny odbywać się kosztem ochrony praw człowieka;

Wsparcie UE dla społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka

54. podkreśla, że rozwój silnego i energicznego społeczeństwa obywatelskiego jest 
kluczowym czynnikiem umożliwiającym postęp demokratyczny i lepszą ochronę praw 
człowieka; zauważa, że społeczeństwo obywatelskie odegrało istotną rolę w 
doprowadzeniu do historycznych przemian Arabskiej Wiosny Ludów;

55. wyraża uznanie dla wysiłków UE służących zwiększeniu wsparcia dla organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego; szczególnie wysoko ceni zdolność Unii Europejskiej do 
bezpośredniej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim za pomocą Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR); ubolewa 
jednak, że UE nie dysponuje silniejszą polityką systemową służącą przekonywaniu krajów 
partnerskich do zniesienia niesłusznych ograniczeń prawnych i administracyjnych, które 
ograniczają powszechne prawo do zrzeszania się i zgromadzeń; wzywa do opracowania 
takich wytycznych polityki;

56. ponawia swoje wsparcie dla wdrożenia koncepcji odpowiedzialności demokratycznej za 
własny kraj w unijnej współpracy na rzecz rozwoju i uważa, że społeczeństwo 
obywatelskie odgrywa w tym kontekście kluczową rolę; podkreśla konieczność ścisłej 
współpracy wszystkich funkcjonariuszy UE ze społeczeństwem obywatelskim w krajach 
ich oddelegowania;

57. ubolewa nad tym, że prześladowanie i marginalizacja obrońców praw człowieka ciągle są 
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szeroko rozpowszechnioną tendencją w Chinach, Rosji i wszystkich innych krajach, które 
nadal mylą wysokie standardy praw człowieka z natarczywością ze strony UE, ONZ i 
globalnych organizacji działających na rzecz praw człowieka; ubolewa nad uznawaniem 
kwestii pozbawionych praw wykonywania zawodu prawników w Chinach i 
prześladowanych politycznie dziennikarzy i pracowników mediów za sprawę 
wewnętrzną;

58. ubolewa nad zawartą w sprawozdaniu rocznym UE ogólną oceną, zgodnie z którą w wielu 
krajach dochodzi do kurczenia się przestrzeni demokracji, społeczeństwo obywatelskie 
ogólnie, a obrońcy praw człowieka w szczególności coraz częściej stają się ofiarami 
represji, a także nadal dochodzi do powszechnego łamania podstawowych wolności;

59. z zadowoleniem przyjmuje to, że UE przyczyniła się do rezolucji Trzeciego Komitetu 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ z listopada 2011 r. w sprawie obrońców praw człowieka, a 
także publiczne poparcie udzielone przez UE specjalnemu sprawozdawcy ONZ ds. 
obrońców praw człowieka i odpowiednim mechanizmom regionalnym służącym ochronie 
obrońców praw człowieka;

60. popiera plany ustanowienia dobrowolnej inicjatywy europejskiej na rzecz zapewnienia w 
ramach EIDHR tymczasowego schronienia obrońcom praw człowieka, którzy muszą 
pilnie przenieść się ze swojego kraju pochodzenia; podkreśla, że ta inicjatywa powinna 
być zrealizowana w sposób uzupełniający już funkcjonujące mechanizmy zapewniania 
schronienia;

61. zauważa, że obrońcy praw człowieka działający w oddalonych regionach i strefach 
konfliktu są najbardziej narażeni na zagrożenia i niebezpieczeństwa, a mają najmniej 
kontaktu z funkcjonariuszami UE; wzywa wszystkie delegatury UE do opracowania 
lokalnych strategii na rzecz praw człowieka, służących utrzymywaniu regularnych 
kontaktów z miejscowymi obrońcami praw człowieka oraz zapewnieniu im niezbędnej 
pomocy i ochrony, zgodnie z wymogami wytycznych UE dotyczących obrońców praw 
człowieka;

62. podkreśla znaczenie podejmowania przez UE aktywnych działań (reagowanie i wsparcie 
dla zagrożonych obrońców praw człowieka; obserwacja procesów toczących się 
przeciwko obrońcom praw człowieka; szybka, śmiała i widoczna reakcja na ograniczanie 
wolności wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń) oraz systematycznego zapewniania 
obrońcom praw człowieka i/lub ich rodzinom informacji o działaniach podejmowanych na 
ich rzecz, zgodnie z wytycznymi UE dotyczącymi obrońców praw człowieka;

Działania UE przeciw karze śmierci

63. ponownie przedstawia swoje niezłomne stanowisko przeciwko karze śmierci we 
wszystkich przypadkach i okolicznościach oraz zdecydowanie popiera wysiłki UE na 
rzecz przyjęcia silnej rezolucji dotyczącej moratorium na wykonywanie kary śmierci na 
67. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, również w celu nadania impetu przygotowaniom 
do Światowego Kongresu przeciwko Karze Śmierci;

64. z zadowoleniem przyjmuje dokonaną przez organizacje praw człowieka ocenę, zgodnie z 
którą stosowanie kary śmierci w 2011 r. ogólnie potwierdza globalną tendencję ku jej 
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zniesieniu; ubolewa jednak, że doszło do zdecydowanego wzrostu liczby egzekucji w 
Iranie, Iraku i Arabii Saudyjskiej; wyraża głębokie rozczarowanie wyrażoną przez Chiny 
odmową przedstawienia wiarygodnej informacji o stosowaniu przez ten kraj kary śmierci i 
liczby egzekucji, która według danych Amnesty International sięga tysięcy; z 
zadowoleniem przyjmuje zniesienie kary śmierci w amerykańskim stanie Illinois, ale 
ubolewa, że Stany Zjednoczone w dalszym ciągu przeprowadzają egzekucje, chociaż w 
2011 r. były jedynym czyniącym to krajem G8; z zaniepokojeniem przypomina, że 
Białoruś jest jedynym krajem europejskim, który w dalszym ciągu stosuje karę śmierci; 
konsekwentnie wzywa UE i jej państwa członkowskie do poruszania tego zagadnienia w 
ich rozmowach z tymi krajami;

Tortury oraz inne okrutne, nieludzkie i poniżające formy traktowania albo karania

65. cieszy się z przyjęcia zaktualizowanych Wytycznych w sprawie polityki UE wobec 
państw trzecich w zakresie tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania; przypomina jednak, że do osiągnięcia faktycznego postępu w 
polityce UE konieczne jest sprostanie wyzwaniom w zakresie zwiększania świadomości i 
wdrażania;

66. zwraca uwagę na znaczenie łączenia wytycznych UE z warunkami wdrażania Protokołu 
fakultatywnego do Konwencji NZ w sprawie zakazu stosowania tortur (OPCAT), ze 
szczególnym uwzględnieniem krajowych mechanizmów prewencyjnych;

67. ubolewa nad tym, że upolitycznione nadużywanie psychiatrii nadal pozostaje bolesnym 
problemem w kilku krajach, w tym Rosji, w których w przeszłości wykorzystywano 
brutalne metody psychiatryczne dla wsparcia reżimów antydemokratycznych dążących do 
zastraszenia i powstrzymania sprzeciwów różnych grup społecznych i jednostek; z 
zaniepokojeniem podkreśla, że tej tendencji towarzyszą trudne do zdefiniowania i 
uchwycenia formy tortur, w tym terror psychologiczny oraz poniżające warunki w 
więziennictwie;

68. zwraca uwagę na znaczenie sprawozdania specjalnego sprawozdawcy ONZ z dnia 5 
sierpnia 2011 r. (A/66/268) w sprawie tortur oraz innych okrutnych, nieludzkich i 
poniżających form traktowania albo karania, koncentrujące się na skutkach 
przymusowego odosobnienia, w tym stosowania tej metody w klinikach 
psychiatrycznych; wyraża poważne obawy związane z pochodzącymi z różnych krajów 
dowodami, że szpitale psychiatryczne są wykorzystywane de facto jako ośrodki 
zatrzymania; wzywa wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel oraz ESDZ do 
zwrócenia odpowiedniej uwagi na ten problem;

69. wyraża obawy w związku z przyszłym funkcjonowaniem centrów rehabilitacji dla ofiar 
tortur; wzywa ESDZ i służby Komisji do pracy ponad podziałem między polityką 
zewnętrzną i wewnętrzną dla zapewnienia, by linie kompetencji administracyjnych nie 
zagrażały udzielanemu przez UE wsparciu dla centrów rehabilitacji, zarówno w UE, jak i
poza nią;

Dyskryminacja grup społecznych

70. mocno ubolewa, że homoseksualizm jest nadal karany w 78 państwach, w tym w pięciu, 
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w których jest zagrożony karą śmierci; wzywa te państwa do niezwłocznego zniesienia 
karalności homoseksualizmu, uwolnienia osób uwięzionych na podstawie ich orientacji 
seksualnej i rezygnacji z ich egzekucji; wzywa ESDZ do pełnego wykorzystania zestawu 
narzędzi LGBT w celu ochrony praw osób LGBTI; wzywa Radę do podjęcia działań na 
rzecz opracowania wiążących wytycznych w tej dziedzinie; wzywa ESDZ i państwa 
członkowskie do wsparcia obrońców praw człowieka osób LGBTI w krajach, w których 
są oni zagrożeni, oraz wzywa wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel do dalszego 
jasnego prezentowania zdecydowanego zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz 
równości i niedyskryminacji na tle orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i ekspresji 
płciowej na świecie, w tym poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw w tej dziedzinie na 
szczeblu dwustronnym, międzynarodowym i na forum ONZ; ponawia swój apel do 
Komisji o przedstawienie planu działania na rzecz równości na tle orientacji seksualnej i 
tożsamości płciowej;

71. potępia powtarzające się łamanie praw człowieka osób cierpiących z powodu 
dyskryminacji kastowej, w tym odmowy równości i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, 
utrzymującej się segregacji oraz barier kastowych uniemożliwiających uzyskanie 
podstawowych praw człowieka; domaga się od Rady, ESDZ i Komisji podjęcia 
wspólnych działań w zakresie dyskryminacji kastowej, w tym komunikatów UE w 
dziedzinie praw człowieka, strategii ramowych i krajowych oraz rozmów, o ile to 
właściwe;

72. z zaniepokojeniem zauważa, że ludność tubylcza jest szczególnie zagrożona 
dyskryminacją oraz szczególnie narażona na zmiany i zaburzenia polityczne, gospodarcze 
i środowiskowe; zauważa, że większość z jej przedstawicieli żyje poniżej progu ubóstwa 
oraz ma niewielki dostęp do reprezentacji, procesu podejmowania decyzji politycznych 
lub wymiaru sprawiedliwości, bądź jest ich całkowicie pozbawiona; wyraża szczególne 
zaniepokojenie rzekomą rozpowszechnioną praktyką wywłaszczania z gruntów, 
wymuszonego wysiedlenia oraz łamania praw człowieka spowodowanych konfliktami 
zbrojnymi;

Kobiety i dzieci w sytuacji konfliktów zbrojnych

73. docenia uwagę skupioną na wyzwaniu związanym z wdrożeniem rezolucji dotyczących 
kobiet, pokoju i kwestii bezpieczeństwa w polityce UE, czego dowodem jest 
sprawozdanie w sprawie wskaźników UE dotyczących kompleksowego podejścia do 
wdrażania przez UE rezolucji 1325 i 1820 Rady Bezpieczeństwa ONZ, przyjęte przez 
Radę UE w dniu 13 maja 2011 r.; z zadowoleniem przyjmuje działania polityczne podjęte 
przez UE na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w celu zapewnienia przedłużenia 
mandatu specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. dzieci i konfliktów 
zbrojnych; podziela pogląd wyrażony w konkluzjach Rady z dnia 1 grudnia 2011 r. w 
sprawie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, że stałe i systematyczne poświęcanie 
uwagi aspektom związanym z prawami człowieka, zagadnieniami płci i dzieci 
poszkodowanych konfliktami zbrojnymi powinny być głównym zagadnieniem na 
wszystkich etapach misji WPBiO;

74. dostrzega, że konkretny postęp w zakresie poprawy sytuacji kobiet i dzieci w sytuacjach 
konfliktów zbrojnych jest często uzależniony od osiągnięcia jasnych i jednolitych 
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mechanizmów odpowiedzialności w siłach wojskowych i bezpieczeństwa znajdujących 
się pod kontrolą cywilną; z tego względu wzywa właściwe instytucje UE do znalezienia i 
wdrożenia skuteczniejszych metod realizacji reformy sektora bezpieczeństwa w krajach 
objętych konfliktem i po jego zakończeniu, ze zdecydowanym naciskiem na prawa kobiet 
i dzieci w tym kontekście; wzywa ESDZ i Komisję do uwzględnienia tego aspektu w 
programowaniu i stosowaniu instrumentów wsparcia zewnętrznego dotyczących reformy 
sektora bezpieczeństwa;

Prawa kobiet

75. wzywa UE do wzmocnienia jej działań na rzecz zaprzestania praktyki okaleczania 
żeńskich narządów płciowych, wczesnych i wymuszonych małżeństw oraz aborcji w 
zależności od płci; nalega, by ta polityka stała się zasadniczym elementem podejścia UE 
do współpracy na rzecz rozwoju; zwraca uwagę na znaczenie odpowiedniego dostępu do 
środków medycznych oraz informacji o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym dla 
dobrobytu kobiet we wszystkich krajach;

76. wzywa Komisję i ESDZ do zwrócenia szczególnej uwagi na problem okaleczania 
żeńskich narządów płciowych jako element ogólnej strategii przeciwdziałania przemocy 
wobec kobiet, w tym opracowanie planu działania UE w zakresie okaleczania żeńskich 
narządów płciowych, zgodnie z zasadą należytej staranności; zachęca ESDZ i państwa 
członkowskie do dalszego poruszania zagadnienia okaleczania żeńskich narządów 
płciowych w ich rozmowach politycznych i na temat polityki z krajami partnerskimi, w 
których nadal stosuje się tę praktykę, oraz do uwzględnienia w tych rozmowach obrońców 
praw człowieka już działających na rzecz zaprzestania tej praktyki, wraz z dziewczętami i 
kobietami bezpośrednio poszkodowanymi przez tę praktykę, przywódcami społeczności, 
przywódcami religijnymi, nauczycielami, pracownikami służby zdrowia oraz 
funkcjonariuszami rządowymi na szczeblu zarówno lokalnym, jak i krajowym; podkreśla 
konieczność opracowania przez ESDZ konkretnego zestawu narzędzi w zakresie 
okaleczania żeńskich narządów płciowych jako elementu jego działań służących realizacji 
strategicznych ram UE dotyczących praw człowieka i demokracji;

77. zauważa, że w swoim programie trzech prezydencji Polska, Dania i Cypr podjęły 
zobowiązanie do aktywnego wspierania wszystkich inicjatyw związanych z wysiłkami na 
rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, przemocy domowej i okaleczania 
żeńskich narządów płciowych, w szczególności ich aspektów transgranicznych; 
przypomina o potrzebie zapewnienia spójności wewnętrznej i zewnętrznej polityki UE w 
tym zakresie oraz wzywa Komisję do uznania rezygnacji z przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt za priorytet poprzez przekazanie odpowiednich środków finansowych na 
wsparcie ukierunkowanych i innowacyjnych programów zarówno w UE, jak i w 
państwach trzecich;

Prawa dziecka

78. przypomina o konkretnym zobowiązaniu podjętym w Traktacie z Lizbony, dotyczącym 
skupienia się w polityce zewnętrznej UE na prawach dzieci; zwraca uwagę, że nieomal 
powszechne przyjęcie Konwencji NZ o prawach dziecka zapewnia szczególnie solidną 
międzynarodową podstawę prawną do realizacji postępowej polityki w tej dziedzinie;
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79. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji „Agenda UE na rzecz praw dziecka”, 
łączący cele polityki zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej w ramach jednego 
dokumentu politycznego; podkreśla jednak znaczenie monitorowania jego skutecznej 
realizacji;

80. popiera plany osiągnięcia dalszego postępu w opracowywaniu opartego na prawach 
podejścia do współpracy na rzecz rozwoju, co znalazło wyraz w planie działania UE na 
rzecz strategii praw człowieka; podkreśla potrzebę pilnego podjęcia takich działań w 
odniesieniu do praw dzieci, aby zapewnić długofalowy zrównoważony postęp;

Wolność wyznania lub przekonań

81. wciąż ubolewa nad tym, że dyskryminacja ze względu na religię lub przekonania nadal 
występuje w wielu częściach świata i że osobom będącym członkami określonych 
wspólnot religijnych, w tym mniejszości religijnych, wciąż odmawia się przynależnych 
im praw człowieka; jest szczególnie zaniepokojony sytuacją w Chinach, gdzie jednostki 
praktykujące swoją religię poza oficjalnie uznanymi kanałami, w tym chrześcijanie, 
muzułmanie, buddyści i członkowie Falun Gong, często spotykają się z prześladowaniem; 
wzywa Chiny do jak najszybszego ratyfikowania Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych, zgodnie z podjętym zobowiązaniem; wzywa władze 
chińskie do zawieszenia, a następnie zmiany, w ramach procesu faktycznych konsultacji z 
Tybetańczykami, polityki, która w skrajnie negatywny sposób wpływa na tybetański 
buddyzm, kulturę i tradycję;

82. zwraca uwagę na potrzebę opracowania zestawu narzędzi służących wspieraniu wolności 
religii lub przekonań jako elementu polityki zewnętrznej UE; zauważa, że w takim 
zestawie narzędzi powinna znaleźć się lista kontrolna obejmująca niezbędne swobody 
związane z prawem do wolności religii lub przekonań, pozwalająca na dokonanie oceny 
sytuacji, a także metodyka umożliwiająca stwierdzenie naruszania wolności religii lub 
przekonań; zachęca ESDZ do włączenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego w 
opracowywanie tego zestawu narzędzi;

83. podkreśla, że międzynarodowe prawo w dziedzinie praw człowieka uznaje wolność religii 
lub przekonań niezależnie od statusu rejestracji, zatem rejestracja nie powinna być 
obowiązkowym warunkiem wstępnym do praktykowania określonej religii; zwraca z 
zaniepokojeniem uwagę, że w Chinach mnisi i mniszki są zobowiązani do rejestracji w 
administracji rządowej oraz do działania w ramach kontrolowanych przez rząd rad 
zarządzających, co jest sprzeczne z ich autonomią religijną i ogranicza ich działania;

84. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, jak również rządom 
i parlamentom państw członkowskich oraz krajów kandydujących, Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Radzie Europy, a także rządom państw i terytoriów wymienionych 
w niniejszej rezolucji.


