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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în 
lume și politica Uniunii Europene în această privință

(2012/2145(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Raportul anual 2011 al UE privind drepturile omului și 
democrația în lume, adoptat de Consiliul Afaceri Externe la 25 iunie 2012

– având în vedere rezoluția sa din 18 aprilie 2012 referitoare la Raportul anual 
privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință, 
inclusiv implicațiile pentru politica strategică a UE în domeniul drepturilor 
omului1,

– având în vedere Cadrul strategic și Planul de acțiune al UE privind drepturile 
omului și democrația (11855/12), adoptat de Consiliul Afaceri Externe la 25 iunie 
2012,

– având în vedere Acțiunea comună 2012/440/PESC a Consiliului din 25 iulie 2012 
de numire a Reprezentantului special al Uniunii Europene pentru drepturile 
omului,

– având în vedere Comunicarea comună din 12 decembrie 2011 a Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și 
Vicepreședinte al Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu, 
intitulată „Drepturile omului și democrația în centrul acțiunilor externe ale Uniunii 
Europene – către o abordare mai eficientă” (COM(2011)0886),

– având în vedere orientările Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iulie 20102 referitoare la Serviciul European de 
Acțiune Externă,

– având în vedere Rezoluția nr. 65/276 a Adunării Generale a ONU din 3 mai 2011 
referitoare la participarea Uniunii Europene la activitățile Organizației Națiunilor 
Unite,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2011 referitoare la sprijinul acordat 
CPI de către UE: confruntarea cu provocările și învingerea dificultăților3, 
Conferința de revizuire de la Kampala, Uganda, 31 mai - 11 iunie 2011, precum și 
angajamentele semnate de UE,

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0126.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0280.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0507.
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– având în vedere Decizia 2011/168/PESC a Consiliului din 21 martie 2011 privind 
Curtea Penală Internațională1 și planul de acțiune revizuit,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2011 referitoare la revizuirea 
politicii europene de vecinătate2,

– având în vedere Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei către Consiliul European, 
Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor din 8 martie 2011, intitulată „Un parteneriat pentru democrație și 
prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene” (COM(2011)0200),

– având în vedere Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei din 25 mai 2011, intitulată 
„Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine” (COM(2011)303),

– având în vedere Recomandarea sa din 29 martie 2012 adresată Consiliului privind 
posibilele modalități de creare a unui Fond european pentru democrație (FED),

– având în vedere Rezoluția sa din 7 iulie 2011 referitoare la politicile externe ale 
UE în favoarea democratizării3,

– având în vedere recomandarea sa din 2 februarie 2012 adresată Consiliului privind 
o politică consecventă față de regimurile cărora UE le aplică măsuri restrictive în 
privința intereselor personale și comerciale ale liderilor lor pe teritoriul UE4,

– având în vedere Raportul din 16 mai 2011 al Raportorului special al ONU 
(A/HRC/17/27) privind promovarea și protecția dreptului la libertatea de opinie și 
de exprimare, care subliniază aplicabilitatea normelor și standardelor 
internaționale privind dreptul la libertatea de opinie și de exprimare în cazul 
internetului, ca mijloc de comunicare,

– având în vedere raportul Raportorului special al ONU din 28 iulie 2011 
(A/66/203), cu privire la situația apărătorilor drepturilor omului,

– având în vedere Rezoluția Adunării Generale a ONU din 21 decembrie 2010 
(A/RES/65/206): Moratoriu privind utilizarea pedepsei cu moartea, 

– având în vedere raportul interimar al Raportorului special al ONU din 5 august 
2011 (A/66/268), privind tortura și alte tratamente crude, inumane sau degradante, 
precum și izolarea, inclusiv clinici de psihiatrie,

– având în vedere Rezoluțiile nr. 1325, 1820, 1888, 1889 și 1960 ale Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea,

                                               
1 JO L 76, 22.3.2011, p. 56
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0576.
3 JO C 291E, 4.10.2011 p. 171
4 Texte adoptate, P7_TA(2012)0018.



PR\911732RO.doc 5/20 PE494.800v01-00

RO

– având în vedere Raportul privind indicatorii UE pentru abordarea cuprinzătoare a 
implementării de către UE a Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU nr. 
1325 și 1820 privind femeile, pacea și securitatea, raport adoptat de către 
Consiliul UE la 13 mai 2011,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 1 decembrie 2011 privind politica 
comună de securitate și apărare,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 13 octombrie 2011 adresată 
Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor și intitulată „Creșterea impactului politicii UE în domeniul 
dezvoltării: o agendă a schimbării” (COM(2011)0637),

– având în vedere adoptarea de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 
7 aprilie 2011 a Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva 
femeilor și a violenței domestice,

– având în vedere rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului, cea mai recentă datând din 4 aprilie 2012,

– având în vedere Rezoluția din 17 iunie 2011 a Consiliul ONU pentru Drepturile 
Omului, referitoare la drepturile omului, orientarea sexuală și identitatea de gen, 

– având în vedere aderarea Uniunii Europene, la 22 ianuarie 2011, la Convenția 
ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD), aceasta fiind prima 
convenție ONU privind drepturile omului ratificată de către Uniunea Europeană în 
calitate de „organizație de integrare regională”,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 21 februarie 2011 privind intoleranța, 
discriminarea și violența pe motive de religie sau credință,

A. întrucât tratatele angajează Uniunea să-și bazeze acțiunile externe pe principiile 
democrației, statului de drept, universalității și indivizibilității drepturilor omului 
și libertăților fundamentale, pe respectul pentru demnitatea umană, pe principiile 
egalității și solidarității, pe respectarea principiilor prevăzute de Carta Organizației 
Națiunilor Unite și pe dreptul internațional;

B. întrucât justiția, statul de drept, responsabilitatea, procesele echitabile și 
independența sistemului judiciar sunt elemente indispensabile pentru protecția 
drepturilor omului;

C. întrucât democrația este cea mai bună modalitate de a proteja drepturile omului și 
libertățile fundamentale, de a tolera toate grupurile din societate și de a asigura 
egalitate de șanse pentru fiecare persoană;

D. întrucât concluziile trase în urma Primăverii arabe nu trebuie să ajungă de 
domeniul trecutului, ci să ofere UE o motivație de a-și revizui și îmbunătăți 
politicile privind, printre altele, apărătorii drepturilor omului, dreptul umanitar 
internațional, dialogurile pe tema drepturilor omului cu țările terțe și rețelele de 
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socializare;

E. întrucât încălcările libertății de religie și convingeri, comise deopotrivă de guverne 
și de actorii nestatali, sunt în creștere în numeroase țări de pe glob, conducând la 
discriminare, intoleranță și violență împotriva anumitor persoane și comunități 
religioase, printre care reprezentanți ai minorităților religioase;

F. întrucât Raportul anual privind drepturile omului și democrația în lume și politica 
UE în această privință nu ar trebui să fie doar o reflecție și o analiză a realizărilor 
și eșecurilor trecute, ci ar trebui și să constituie un document strategic pentru 
viitor; întrucât ar fi de dorit ca toate rapoartele anuale să contribuie în mod concret 
și constant la îmbunătățirea politicii UE privind drepturile omului în lume;

Raportul anual al UE pe 2011 

1. salută adoptarea Raportului anual al UE pe 2011 privind drepturile omului și 
democrația în lume;  salută faptul că Vicepreședintele Comisiei/Înalt Reprezentant 
(VP/ÎR) a fost în măsură să prezinte Raportul anual în ședința plenară din iunie a 
Parlamentului, revenind astfel la practica obișnuită;

2. ia act de măsurile pozitive adoptate în ultimii ani pentru a elabora raportul anual, 
dar subliniază că acesta poate fi în continuare îmbunătățit; își reiterează apelul 
pentru o abordare mai sistematică și o analiză a performanței politicii UE; salută, 
ca un pas important în această direcție, angajamentul asumat în Planul de acțiune 
al UE în domeniul drepturilor omului din 25 iunie 2012, de a prezenta în Raportul 
anual performanțele realizate de UE în îndeplinirea obiectivelor strategiei sale 
privind drepturile omului; recomandă crearea unor secțiuni pentru fiecare țară, 
utilizând indicatori și criterii de referință care să ajute la monitorizarea strategiilor 
de țară în domeniul drepturilor omului;

3. invită ÎR/VP ca, la elaborarea viitoarelor rapoarte anuale, să se consulte în mod 
activ și sistematic cu Parlamentul și să comunice modul în care rezoluțiile 
Parlamentului au fost luate în considerare;

Considerații generale

4. salută adoptarea Cadrului strategi al UE în domeniul drepturilor omului, la 25 
iunie 2012; solicită insistent instituțiilor UE că conlucreze în vederea 
implementării adecvate a acestuia, pentru a îndeplini angajamentul UE, prevăzut 
în tratat, de a-și conduce politicile externe pe baza drepturilor omului, a valorilor 
democratice și a statului de drept, într-o manieră principială și sigură;

5. invită insistent Consiliul, Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă 
(SEAE) și Parlamentul să coopereze îndeaproape pentru punerea în aplicare a unei 
strategii coerente, ambițioase și eficiente a UE în domeniul drepturilor omului în 
lume, bazată pe acest cadru strategic;

6. recomandă Consiliului și SEAE să facă evaluări la jumătatea termenului a noului 
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pachet pentru drepturile omului, în special ale Planului de acțiune; insistă ca 
Parlamentul și societatea civilă să fie consultate în cât mai multe probleme și în 
mod periodic în cursul acestui proces;

7. salută mandatul Reprezentantului Special al UE (RSUE) pentru drepturile omului 
și preconizarea creării unui Grup de lucru pentru drepturile omului în cadrul 
Consiliului, cu sediul la Bruxelles (COHOM); speră că acesta va funcționa în 
strânsă colaborare cu Parlamentul;

8. se așteaptă ca COHOM să consolideze cooperarea cu Grupul de lucru al 
Consiliului pentru drepturile fundamentale (FREMP), pentru a asigura o coerență 
între politica internă și cea externă a UE în domeniul drepturile omului subliniază 
importanța coerenței pentru a evita acuzațiile de standarde duble, pentru a susține 
credibilitatea politică a Uniunii Europene și pentru a demonstra un respect 
autentic pentru universalitatea drepturilor omului;

9. solicită insistent VP/ÎR, SEAE, Consiliului și Comisiei, din rațiuni de eficiență, să 
asigure coerența între diferitele activitățile existente sau planificate ale UE de 
comparare, monitorizare și evaluare și metodologiile legate de situația drepturilor 
omului și a democrației în țările terțe, prin, inter alia: includerea unor secțiuni 
referitoare la drepturile omului și democrație în rapoartele privind evoluția țărilor 
în contextul extinderii și al politicii de vecinătate; evaluarea principiului „mai 
mult pentru mai mult” referitor la drepturile omului și democrație, stabilit în 
Politica europeană de vecinătate și în cea sud-mediteraneană; includerea 
planificată a drepturilor omului în cadrul evaluărilor de impact efectuate pentru 
propunerile legislative și nelegislative și pentru acordurile comerciale, inclusiv 
includerea mecanismelor de monitorizare a drepturilor omului în acordurile de 
parteneriat și de cooperare și în acordurile de asociere; includerea planului 
Comisiei de a introduce evaluări ale situației drepturilor omului în desfășurarea 
modalităților de ajutor ale UE (în special în privința sprijinului bugetar); 
consolidarea mecanismului de monitorizare pentru a supraveghea implementarea 
convențiilor privind drepturile omului în țările SPG+; sistematizarea utilizării 
ulterioare a rapoartelor misiunilor UE de observare a alegerilor; și o concentrare a 
Consiliului UE, în documentele concluzive ale misiunilor PCSA, asupra stabilirii 
de repere și a luării sistematice și permanente în considerare a aspectelor legate de 
drepturile omului, gen și copiii afectați de conflicte armate; 

10. salută adoptarea de strategii locale privind drepturile omului pentru fiecare țară, 
pentru o implementare cât mai adecvată și mai eficientă a politicilor UE; 
recunoaște rolul esențial al delegațiilor locale ale UE în elaborarea și urmărirea 
strategiilor de țară adaptate pentru circumstanțele specifice, dar subliniază 
responsabilitatea de coordonare a SEAE în asigurarea aplicării coerente a 
priorităților UE în domeniul drepturilor omului prevăzute în Cadrul strategic și în 
Orientările UE privind drepturile omului; subliniază importanța finalizării rețelei 
de puncte centrale pentru drepturile omului și democrație în delegațiile UE și în 
misiunile și operațiunile PSAC; îndeamnă VP/ÎR, SEAE și statele membre să 
adopte ca practică optimă metoda de acțiune la nivel local în chestiunile legate de 
drepturile omului, prin intermediul grupurilor de lucru pentru drepturile omului 
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formate între delegațiile UE și ambasadele statelor membre ale UE; sprijină 
obiectivul SEAE de a oferi instruire în domeniul drepturilor omului și democrației 
întregului personal al SEAE, Comisiei, delegațiilor UE și misiunilor PSAC;

Acțiunile UE în cadrul Organizației Națiunilor Unite

11. salută eforturile UE de a sprijini și revitaliza activitatea legată de drepturile 
omului în cadrul sistemului ONU, inclusiv încheierea revizuirii Consiliului ONU 
pentru Drepturile Omului în 2011; subliniază importanța susținerii continue a 
independenței Oficiului Înaltului Comisar pentru Drepturile omului, precum și 
rolul raportorilor tematici și de țară ai ONU pentru drepturile omului; subliniază 
importanța aderării Uniunii Europene, la 22 ianuarie 2011, la Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD), aceasta fiind prima 
convenție ONU privind drepturile omului ratificată de către Uniunea Europeană 
ca entitate juridică;

12. salută poziția de lider asumată de statele membre ale UE în susținerea credibilității 
sistemului ONU pentru drepturile omului, prin extinderea comună a unei invitații 
permanente la toate procedurile speciale ale ONU privind drepturile omului, prin 
inițierea unei Sesiuni speciale privind Libia a Consiliului ONU pentru Drepturile 
Omului (HRC), în cadrul căreia a fost făcută recomandarea istorică a suspendării 
Libiei din HRC, și prin preluarea conducerii acțiunilor care au dus la înființarea 
Comisiei independente de anchetă pentru situația drepturilor omului în Siria;

13. recunoaște potențialul de influență și de realizare creativă a unor coaliții, 
exemplificat de acțiunea UE care a deschis drumul spre adoptarea rezoluției 
fundamentale a HRC privind drepturile omului, orientarea sexuală și identitatea de 
gen, care a fost susținută de către state din toate regiunile, precum și realizarea 
unui consens la Geneva și New York în ceea ce privește necesitatea de a combate 
intoleranța religioasă și de a proteja libertatea de religie și convingeri, evitând 
totodată  potențialele efecte negative asupra drepturilor fundamentale ale omului, 
cum ar fi libertatea de exprimare;

14. își reafirmă dezacordul față de practica grupurilor regionale care aranjează 
alegerile în Consiliul pentru drepturile omului;

15. recomandă urmarea recomandărilor Evaluării periodice universale (EPU), prin 
incluzându-le în mod sistematic în strategiile locale pentru drepturile omului, 
precum și în dialogurile și consultările privind drepturile omului;

Politica UE în privința justiției penale internaționale și a combaterii impunității

16. regretă că, în unele democrațiile recente și tranziționale, justiția selectivă se 
manifestă adesea sub masca statului de drept și a războiului împotriva corupției; 
regretă că justiția selectivă a devenit ceva mai mult decât un mijloc de răzbunare 
politică și de reglare de conturi cu opozanții politici, prin intimidarea și 
marginalizarea opoziției, în special în preajma alegerilor;
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17. își reiterează puternica susținere pentru Curtea Penală Internațională (CPI) în 
combaterea impunității pentru crimele cele mai grave, care stârnesc îngrijorarea 
internațională;  invită UE și statele sale membre să-și continue sprijinul politic, 
diplomatic, logistic și financiar pentru CPI și pentru alte tribunale penale 
internaționale, inclusiv tribunalele internaționale ad-hoc pentru fosta Iugoslavie și 
Rwanda, Tribunalul Special pentru Sierra Leone, Camerele extraordinar ale 
instanțelor din Cambodgia și Tribunalul special pentru Liban;

18. salută angajamentele asumate în Decizia Consiliului 2011/168/PESC, adoptată la 
21 martie 2011, și Planul de acțiune ulterior, adoptat la 12 iulie 2011, de a 
promova universalitatea și integritatea Statutului de la Roma, de a sprijini 
independența Curții și funcționarea sa eficace și eficientă, precum și de a susține 
aplicarea principiului complementarității;

19. își reiterează recomandarea de a adăuga Statutul de la Roma la pachetul de tratate 
internaționale privind buna guvernare și statul de drept, care urmează să fie 
ratificat de țările terțe admise în Sistemul generalizat de preferințe Plus (SGP+); 
susține includerea consecventă a clauzelor CPI în acordurile UE cu țările terțe;

20. subliniază, în urma Primăverii arabe, importanța dezvoltării unei politici coerente 
și nuanțate a politicii UE privind justiția de tranziție, inclusiv legătura cu CPI ca 
tribunal de ultimă instanță, pentru a ajuta țările în tranziție să soluționeze 
problemele legate de încălcarea drepturilor omului în trecut și pentru a lupta
împotriva impunității;

Acțiunile UE în domeniul dreptului umanitar internațional (DUI)

21. salută eforturile UE în domeniul DUI și cele pentru a asigura responsabilizarea 
prin  înregistrarea tuturor încălcărilor DUI și prin susținerea unor mecanisme de 
responsabilizare, precum și angajamentele sale de a combate disparițiile forțate, de 
a acorda un sprijin permanent CPI, de a acționa pentru o participare continuă la 
principalele instrumente ale dreptului umanitar internațional, de a promova 
respectarea garanțiilor procedurale fundamentale pentru toate persoanele deținute 
în cadrul conflictelor armate și de a sprijini instrumentele internaționale care 
vizează contracararea riscurilor umanitare cauzate de explozivele rămase după 
război, de munițiile cu dispersie, dispozitivele explozive improvizate și minele 
antipersonal;

22. regretă, cu toate acestea, că gradul global de conștientizare și implementare a 
orientărilor UE privind promovarea respectării dreptului umanitar internațional 
rămâne semnificativ scăzută în comparație cu alte orientări; invită UE să acorde o 
proeminență politică mai mare și să aloce mai multe resurse pentru punerea în 
aplicare a acestor orientări, asigurându-se în special că DUI este integrat în 
operațiunile de gestionare a crizelor, combătând proactiv impunitatea și asigurând 
responsabilitatea individuală;

23. subliniază, de asemenea, necesitatea de a asigura o abordare mai sistematică a 
problemei responsabilității în cadrul relațiilor bilaterale ale UE cu țările în cauză, 
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inclusiv prin evidențierea sa în declarații publice, precum și necesitatea ca UE să 
trateze problema impunității mai coerent la nivel multilateral, de exemplu la 
Adunarea Generală a ONU și la Consiliul pentru Drepturile omului;

24. își reiterează angajamentul față de principiul „responsabilității de a proteja” 
(R2P), subliniind importanța actorilor externi, inclusiv UE în sancționarea 
încălcărilor grave ale drepturilor omului în țările terțe în cazul în care guvernele 
acestor țări nu sunt în măsură sau nu doresc să-și protejeze proprii cetățeni; 
subliniază importanța angajării în acțiuni R2P sub egida sau cu autorizația ONU, 
ori de câte ori este posibil;

25. salută, în acest context, acțiunile mai multor state membre care au preluat 
conducerea în prevenirea continuării violențelor împotriva civililor în Libia în 
cursul anului 2011, dar regretă lipsa unei reacții concertate la nivelul UE;

26. susține că companiile private militare și de securitate (CPMS) ar trebui trase la 
răspundere pentru orice încălcare a drepturilor omului și a legilor umanitare 
comisă de personalul lor; invită UE și statele membre ca, având în vedere faptul 
că se recurge pe scară largă la CPMS, să-și intensifice eforturile în vederea găsirii 
unei soluții credibile de reglementare, pentru a evita lacunele juridice în ceea ce 
privește răspunderea;

Politica europeană de vecinătate și Primăvara arabă

27. subliniază importanța revoltelor care au avut loc în 2011 în lumea arabă, ca o 
expresie a dorinței de libertate, dreptate și demnitate și ca o provocare majoră 
pentru politica UE din regiune și nu numai; recunoaște faptul că UE și-a 
intensificat angajamentul politic, atât în vecinătatea estică, cât și în cea sudică, dar 
subliniază necesitatea de a învăța din greșelile trecutului și de elabora o nouă 
politică, aliniată la respectul drepturilor omului și la susținerea valorilor 
democratice;

28. salută noul accent pus de politica UE față de vecinătatea sudică pe răspunderea 
reciprocă și un angajament comun față de valorile universale ale drepturilor 
omului, ale democrației și ale statului de drept; face un apel la coerență în 
abordarea Sudului și a Estului a politicii privind drepturile omului a UE; 
subliniază necesitatea evitării, în Est, a acelorași erori politice care au fost comise 
în Sud înaintea Primăverii arabe din 2011;

29. își reiterează opinia că abordarea „mai mult pentru mai mult” ar trebui să se 
bazeze pe criterii clar definite, cu repere specifice, măsurabile, realizabile și fixate 
în timp; solicită SEAE și Comisiei să transpună sistematic în practică această 
abordare în rapoartele privind progresele țărilor din cadrul Politicii de vecinătate;

30. salută apropierea mai mare a UE de societatea civilă și subliniază necesitatea ca 
societatea civilă să contribuie mai sistematic și mai regulat la evaluările privind 
drepturile omului necesare pentru o aplicare adecvată a principiului „mai mult 
pentru mai mult” în politica UE;
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31. salută, de asemenea, activitățile întreprinse în cadrul inițiativei Parteneriatului 
estic pentru promovarea drepturilor omului, a democrației, a libertăților 
fundamentale și a statului de drept în țările partenere; invită Uniunea Europeană să 
utilizeze experiența de tranziție a statelor sale membre în trecerea de la regimurile 
autoritare la cele democratice, și transforme ceea ce a învățat din aceste experiențe 
în programe concrete, orientate spre rezultate, în țările partenere ale Uniunii din 
Est;

32. regretă, cu toate acestea, că politica pentru Parteneriatul estic este uneori 
interpretată greșit, devenind mai mult o politică a permisivității totale și a 
absolvirii de orice vină sau o politică a standardelor duble aplicată frecvent în 
privința țărilor partenere din Est;

33. este în continuare extrem de îngrijorat de absența democrației, a statului de drept 
și a libertăților fundamentale și de nerespectarea drepturilor omului în Belarus, 
singura țară din vecinătatea est-europeană care nu participă pe deplin la 
Parteneriatul estic și la lucrările Adunării Parlamentare Euronest, în special în 
urma a alegerilor prezidențiale din decembrie 2010 și a reprimării violente 
ulterioare a protestatarilor și a opoziției politice, inclusiv prin procesele intentate 
activiștilor în 2011, care nu au respectat standardele internaționale și în care s-au 
pronunțat sentințe disproporționat de dure; salută unitatea UE în reacția la 
expulzarea diplomaților UE din Belarus, în februarie 2012; solicită insistent 
Uniunii și statelor sale membre să rămână coerente și concordante în politicile lor 
privind Belarus și să mențină presiunea asupra regimului politic, inclusiv prin 
sancțiuni, stabilind totodată legături cu societatea civilă prin acțiuni precum o mai 
mare facilitare a vizelor și oportunități de studiu crescute;

34. invită insistent UE să aplice aceleași abordări coerente în privința încălcărilor 
drepturilor omului în toate țările terțe, atât în cele partenere, cât și în cele cu care 
UE are relații mai puțin dezvoltate; insistă ca UE să evidențieze și să condamne 
explicit încălcările drepturilor omului oriunde și ori de câte ori survin, indiferent 
de nivelul sau importanța strategică a parteneriatului cu țara în cauză;

Politicile UE de susținere a democratizării și a alegerilor 

35. subliniază că drepturile omului și democrația se consolidează reciproc, întrucât 
prin respectarea drepturilor omului societățile creează spațiul politic necesar 
pentru o competiție democratică pașnică;

36. subliniază faptul că este necesară o perspectivă pe termen mai lung, care să 
acopere întregul ciclu electoral, pentru a urma în mod corespunzător rapoartele și 
recomandările misiunilor UE de observare a alegerilor; subliniază importanța 
elaborării unor recomandări realiste și realizabile și asigurării monitorizării 
acestor recomandări de către delegațiile UE; consideră că și delegațiile 
permanente ale Parlamentului și adunările parlamentare mixte ar trebui să joace 
un rol pregnant în monitorizarea acestor recomandări și în analizarea progreselor 
înregistrate în domeniul drepturilor omului și al democrației;
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37. solicită Consiliului și Comisiei să elaboreze o strategie politică în legătură cu 
fiecare misiune UE de observare a alegerilor, urmată de o evaluare a procesului 
democratic, care să fie realizată la doi ani de la desfășurarea misiunii și prezentată 
în timpul dezbaterii privind drepturile omului, derulate anual în Parlament cu 
ÎR/VP;

38. salută rolul consultativ consolidat al Grupului de coordonare a alegerilor din 
cadrul Parlamentului European (ECG), exercitat pentru prima dată în 2011, în 
identificarea și planificarea misiunilor UE de observare a alegerilor; se așteaptă ca 
activitățile Parlamentului European de susținere a democrației să fie consolidate și 
mai mult prin crearea unei direcții administrative de sprijinire a democrației sub 
supravegherea Grupului lărgit de susținere a democrației și de coordonare a 
alegerilor (DSECG);

Dialogurile și consultările cu țările terțe pe teme privind drepturile omului

39. recunoaște potențialul inerent ale dialogurilor cuprinzătoare privind drepturile 
omului, desfășurate cu țările terțe, mai ales dacă acestea sunt combinate în mod 
eficient cu implementarea strategiilor de țară privind drepturile omului; subliniază 
că dialogurile nu trebuie, totuși, instrumentalizate astfel încât să marginalizeze 
discuțiile privind drepturile omului;

40. își reiterează, totuși, îngrijorarea privind lipsa dezamăgitoare de progrese care 
persistă într-un număr de dialoguri pe tema drepturilor omului, precum și lipsa de 
repere clare pentru evaluarea reală a ameliorărilor sau deteriorărilor situațiilor 
privind drepturile omului; constată dificultățile persistente ale UE în negocierea 
unor modalități mai bune pentru dialogul cu China și Rusia; solicită RSUE pentru 
drepturile omului, desemnat recent, să impulsioneze aceste dialoguri, și nu numai; 

41. rămâne dezamăgit de neimplicarea sistematică a Parlamentului în evaluările 
dialogului privind drepturile omului, inclusiv pentru Rusia și China;  solicită 
oficializarea accesului Parlamentului la aceste evaluări și reamintește faptul că 
Orientările UE privind Dialogurile pentru drepturile omului prevede că „societatea 
civilă va fi implicată în acest exercițiu de evaluare”;

Sancțiunile UE și clauzele privind drepturile omului și democrația în acordurile UE 

42.  salută eforturile UE de a include o clauză privind drepturile omului în toate 
acordurile-cadru politice ale UE, dar își reiterează apelul ca toate relațiile 
contractuale cu țările terțe - atât cu țările industrializate, cât și cu cele în curs de 
dezvoltare, inclusiv acordurile sectoriale, comerciale și tehnice sau acordurile de 
ajutor financiar -  să includă, fără excepție, clauze explicite privind drepturile 
omului și democrația; 

43. reiterează faptul că aplicarea consecventă a clauzei privind drepturile omului din 
acorduri este esențială în relațiile dintre Uniunea Europeană și statele sale membre 
și țările terțe; subliniază importanța revizuirii modului în care statele membre au 
cooperat cu aparatul de represiune, în numele combaterii terorismului;  consideră, 
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în acest sens, că politica europeană de vecinătate recent revizuită trebuie să se 
concentreze ferm pe furnizarea de asistență în vederea reformei din sectorul 
securității și că trebuie să asigure,în mod deosebit, o separare clară între serviciile 
de informații și autoritățile responsabile cu aplicarea legii; solicită SEAE, 
Consiliului și Comisiei să-și intensifice cooperarea cu Comitetul european pentru 
prevenirea torturii și cu alte mecanisme competente ale Consiliului Europei în 
ceea ce privește planificarea și implementarea, în colaborare cu țările terțe, a 
proiectelor de asistență în materie de combatere a terorismului, precum și cu 
privire la toate formele de dialog cu țările terțe în acest domeniu;

44. insistă că UE trebuie să respecte pe deplin și să implementeze obligațiile sale 
internaționale, politicile și instrumentele de politică externă, cum ar fi orientările 
privind tortura și dialogurile privind drepturile omului, astfel încât să poată fi mai 
credibilă atunci când solicită o punere în aplicare riguroasă a clauzelor privind 
drepturile omului în acordurile de asociere, și trebuie să-și îndemne principalii săi 
aliați să respecte legislația internă și cea internațională;

45. salută angajamentul luat în cadrul Planului de acțiune al UE în domeniul 
drepturilor omului de a elabora o metodologie vizând îmbunătățirea analizei 
situației drepturilor omului în țările terțe, atunci când sunt lansate sau încheiate 
acorduri comerciale și/sau acorduri de investiții;

46. recomandă, pentru a consolida credibilitatea și predictibilitatea clauzei de acțiune 
a UE, extinderea clauzei, astfel încât să includă mecanismele politice și cele 
procedurale juridice care trebuie utilizate în cazul unei solicitări de suspendare a 
cooperării bilaterale datorită unor încălcări repetate și/sau sistematice ale 
drepturilor omului, cu încălcarea dreptului internațional;

47. ia act de faptul că UE elaborează în prezent un mecanism de monitorizare a 
drepturilor omului care să includă, ca parte a noului parteneriat, și acordurile de 
cooperare, precum și alte acorduri comerciale, cu o serie de țări; este îngrijorat de 
faptul că aceste mecanisme de monitorizare nu sunt suficient de ambițioase și de 
clar definite, ceea ce periclitează angajamentul luat de UE prin tratat, de a 
promova drepturilor omului și democrația  la nivel mondial;

48. își reiterează recomandarea ca UE să adopte o abordare mai sistematică a 
sancțiunilor impuse de UE, oferind criterii clare pentru momentul în care trebuie 
aplicate măsurile restrictive și tipul de sancțiuni aplicate, precum criterii de 
referință transparente pentru ridicarea sancțiunilor;

Libertatea de exprimare (rețele de socializare / libertățile în mediul digital)

49. constată că Primăvara Arabă a demonstrat modul în care noua arhitectură a 
informațiilor și comunicării globale creează nu numai noi canale pentru libertatea 
de exprimare, ci permite, totodată, noi forme de mobilizare politică, care depășesc 
metodele tradiționale;   invită instituțiile UE și statele membre să valorifice pozitiv 
potențialul noilor tehnologii în politica externă a UE, precum și să se ocupe de 
pericolele pe care le implică cenzurarea internetului și represiunea;  salută 
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lansarea Strategiei fără deconectare”, în decembrie 2011, care vizează dezvoltarea 
unor instrumente ce permit UE, în cazurile adecvate, să sprijine organizațiile 
societății civile sau cetățenii individuali, să evite întreruperile arbitrare ale 
accesului la tehnologiile de comunicații electronice, inclusiv la internet;

50. recunoaște că dependența tot mai mare de informații și de infrastructuri de 
tehnologia comunicațiilor este de natură să creeze noi vulnerabilități și preocupări 
de securitate la nivel internațional;  reamintește, cu toate acestea, faptul că multe 
dintre trăsăturile descentralizate ale internetului, care l-au transformat  într-o 
preocupare de securitate cibernetică, constituie tocmai  motivele care l-au
transformat într-un  instrument puternic pentru promotorii drepturilor omului ce 
trăiesc în regimuri represive;  subliniază, prin urmare, importanța unei abordări 
politice cuprinzătoare în ceea ce privește securitatea cibernetică, cu o dimensiune 
umană clară a drepturilor, inclusiv o evaluare de impact asupra consecințelor în 
materie de drepturile omului, în dezvoltarea de politici și programe privind 
securitatea cibernetică, lupta împotriva criminalității cibernetice, guvernarea 
internetului și alte politici ale UE în acest domeniu;

51. salută angajamentul Planului de acțiune al UE în domeniul drepturilor omului de a 
elabora noi orientări publice referitoare la libertatea de exprimare online și offline, 
inclusiv protecția bloggerilor și a jurnaliștilor;

52. constată cu îngrijorare tendința preocupantă a creșterii numărului de atacuri și 
intimidări la adresa jurnaliștilor și a lucrătorilor media în zona OSCE;  solicită o 
intensificare a eforturilor UE de a promova siguranța acestora în dialogul cu 
partenerii Uniunii și cu alte țări;

53. este preocupat de relatările privind cooperarea unor companii din UE cu regimuri 
autoritare, oferindu-le acces nelimitat gratuit la rețelele și baze lor de date, 
pretextând respectarea legilor locale, după cum a fost cazul companiei suedezo-
finlandeze TeliaSonera în mai multe țări foste sovietice;  este convins că protecția 
drepturilor omului nu trebuie niciodată compromisă în cadrul eforturilor 
companiilor europene de a-și extinde piețele în străinătate;

Sprijinul acordat societății civile și promotorilor drepturilor omului de către UE  

54. subliniază că dezvoltarea unei societăți civile puternice și vibrante, este un 
element esențial pentru progresul democratic și o mai bună protecție a drepturilor 
omului;  ia act de faptul că societatea civilă a avut un rol esențial în realizarea 
schimbărilor istorice ale primăverii arabe;

55. ia act de eforturile UE de a-și intensifica sprijinul acordat organizațiilor societății 
civile; apreciază, în mod special, capacitatea Uniunii Europene de a se angaja într-
un contact direct cu societatea civilă prin intermediul Instrumentului European 
pentru Democrație și Drepturile Omului (IEDDO); regretă, cu toate acestea, faptul 
că UE nu are o abordare sistematică mai fermă în eforturile sale de convingere a 
țărilor partenere să elimine restricțiile juridice și administrative nejustificate, care 
limitează drepturile universale la întrunire și la asociere; solicită dezvoltarea unor 
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astfel de orientări politice;

56. își reiterează sprijinul pentru implementarea conceptului de asumare  a 
responsabilității democratice în cadrul cooperării  pentru dezvoltare a UE, și 
consideră că, în acest context, societate civilă are un rolul esențial;  subliniază că 
tot personalul UE trimis la post trebuie să colaboreze strâns cu societatea civilă 
din țările respective;

57. regretă faptul că persecutarea și marginalizarea promotorilor drepturilor omului 
persistă larg în China, Rusia și în toate celelalte țări care încă consideră că 
standardele înalte în domeniul drepturilor omului reprezintă un dictat al UE, ONU 
și al altor organizații ale drepturile omului la nivel mondial;  regretă faptul că 
chestiuni precum avocați dați afară din barou în China și jurnaliști și lucrătorii 
mass-media persecutați politic, sunt privite ca probleme interne;

58. regretă evaluarea generală din raportul anual al UE precum că în multe țări există 
o contracție a spațiului democratic, iar societatea civilă, în general, și apărătorii 
drepturilor omului, în special, sunt din ce în ce mai des victime ale represiunii, iar 
libertățile fundamentale sunt încă masiv încălcate;

59. salută Rezoluția din noiembrie 2011 a Comitetului III din cadrul Adunării 
Generale a ONU privind apărătorii drepturilor omului, inițiată împreună cu UE, 
precum și sprijinul public acordat de UE Raportorului special al ONU privind 
apărătorii drepturilor omului și  mecanismelor regionale relevante de protecție a 
apărătorilor drepturilor omului;

60. sprijină planurile de creare a unei inițiative europene voluntare în temeiul IEDDO, 
vizând oferirea de adăpost temporar pentru promotorii drepturilor omului care 
trebui să se mute de urgență din țările lor de origine; subliniază faptul că această 
inițiativă ar trebui să se desfășoare în complementaritate cu sistemele de adăpost, 
care există deja;

61. constată că apărătorii drepturilor omului care lucrează în zone îndepărtate și în 
zonele de conflict sunt cei mai expuși la amenințări și pericole, ei având și 
contactul cel mai redus cu personalul UE;  îndeamnă toate delegațiile UE să 
elaboreze strategii locale în domeniul drepturilor omului pentru menținerea de 
contacte regulate cu promotorii drepturilor omului de pe teren și pentru a le oferi 
acestora asistența și protecția necesară, în conformitate cu orientările UE privind 
apărătorii drepturilor omului;

62. subliniază că este necesar ca UE să adopte măsuri proactive (reacție și sprijin 
pentru apărătorilor drepturilor omului aflați în pericol, observarea proceselor 
intentate împotriva acestora, reacție promptă, explicită și vizibil față de restricțiile 
impuse libertății de exprimare, de asociere și de întrunire), precum și să ofere 
sistematic apărătorilor drepturilor omului și/sau familiile lor informații privind 
acțiunile întreprinse în numele lor, în condițiile prevăzute în Orientările UE 
privind apărătorii drepturilor omului;
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Acțiunile UE împotriva pedepsei cu moartea

63. își reafirmă poziția fermă împotriva pedepsei cu moartea în toate cazurile și 
circumstanțele, și sprijină ferm eforturile UE de a adopta o rezoluție fermă privind 
moratoriul pedepsei cu moartea în sesiunea 67-a Adunării Generale a ONU, de 
asemenea, pentru a imprima o dinamică pregătirilor pentru Congresul mondial 
împotriva pedepsei cu moartea;

64. salută constatarea organizațiilor pentru drepturile omului privind tendința globală 
de abolire, în linii mari, a utilizării pedepsei cu moartea în 2011; regretă, cu toate 
acestea, că a existat o creștere semnificativă a execuțiilor din Iran, Irak și Arabia 
Saudită;  își exprimă dezamăgirea profundă privind refuzul Chinei de a dezvălui 
informații credibile cu privire la utilizarea pedepsei cu moartea și execuțiile, 
potrivit Amnesty International în China înregistrându-se mii de asemenea cazuri;  
salută abolirea pedepsei cu moartea în statul american Illinois, dar regretă faptul 
că Statele Unite continuă să execute oameni, fiind singura țară G8 care continuă să 
facă acest lucru în 2011; reamintește cu îngrijorare că Belarus este singura țară 
europeană în care în continuare există pedeapsa cu moartea; îndeamnă UE și 
statele sale membre, să ridice în mod consecvent această problemă în dialogurile 
lor cu aceste țări;

Tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante

65. salută adoptarea unei versiuni actualizate a Orientărilor politicii UE față de țările 
terțe în ceea ce privește tortura și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau 
degradante; reamintește, cu toate acestea, faptul că trebui depășite provocările 
legate de creșterea gradului de conștientizare și de implementare pentru a realiza 
progrese reale în politica UE; 

66. subliniază importanța asocierii orientărilor UE cu modalitățile de punere în 
aplicare a Protocolului opțional la Convenția ONU împotriva torturii (OPCAT), 
acordând o atenție deosebită mecanismelor de prevenire naționale;

67. regretă faptul că abuzul politic din sistemul psihiatric încă reprezintă o problemă 
dureroasă într-o serie de țări, inclusiv Rusia, care au recurs și în trecut la metode 
psihiatrice violente pentru susținerea regimurilor antidemocratice care încearcă să 
intimideze și să reducă la tăcere segmente disidente ale societății și persoane 
dizidente; subliniază cu îngrijorare că această tendință este asociată cu forme vagi 
și difuze de tortură, inclusiv teroarea psihologică și condițiile degradante din 
penitenciare;

68. atrage atenția asupra importanței raportului raportorului special al ONU din 5 
august 2011 (A/66/268) privind tortura și alte tratamente sau pedepse crude, 
inumane sau degradante, concentrându-se pe efectele detenției în celule de izolare, 
inclusiv utilizarea acestei metode în clinicile de psihiatrie;  își exprimă profunda 
îngrijorare față de dovezile din diferite țări, care atestă că spitalele de psihiatrie 
sunt utilizate de fapt ca centre de detenție;  invită VP/ÎR și SEAE să acorde o 
atenție corespunzătoare acestei probleme;



PR\911732RO.doc 17/20 PE494.800v01-00

RO

69. își exprimă îngrijorarea cu privire la viitoarea funcționare a centrelor de reabilitare 
destinate victimelor torturii; invită SEAE și serviciile Comisiei să flexibilizeze 
linia de demarcație dintre politicile externe și cele interne, pentru a se asigura că 
liniile de competență administrativă nu pun în pericol sprijinul UE pentru centre 
de reabilitare, atât în afara cât și în interiorul Uniunii;

Discriminarea grupurilor din societate

70. regretă profund faptul că homosexualitatea rămâne incriminată în 78 de state, în 
cinci dintre acestea fiind supusă pedepsei cu moartea; invită aceste state să 
dezincrimineze fără întârziere homosexualitatea, să-i elibereze pe cei închiși pe 
baza orientării lor sexuale și să nu pună în aplicare pedeapsa cu moartea;   solicită 
SEAE să folosească integral setul de instrumente LGBT pentru a proteja 
drepturile persoanelor LGBT; invită Consiliul să depună eforturi pentru elaborarea 
unor orientări cu caracter obligatoriu în acest domeniu;  invită SEAE și statele 
membre să acorde asistență apărătorilor drepturilor omului LGBTI, în țările în 
care aceștia sunt în pericol, și invită VP/ÎR să continue să afirme clar 
angajamentul Uniunii Europene vizând egalitatea și nediscriminarea bazată pe 
orientarea sexuală, identitatea de gen și de expresia genului la nivel mondial, 
inclusiv prin lansarea și susținerea de inițiative la nivel bilateral, internațional, 
precum și la nivelul ONU cu privire la aceste chestiuni; reiterează apelul său 
adresat Comisiei de a publica o foaie de parcurs pentru egalitatea din perspectiva 
orientării sexuale și a identității de gen;

71. condamnă încălcările repetate ale drepturilor omului comise împotriva persoanelor 
care suferă de discriminare pe motivul apartenenței la o castă, inclusiv absența 
egalității și a accesului la justiție, segregarea continuă și obstacolele pe care le 
impune sistemul castelor în  realizarea drepturilor fundamentale de bază; solicită 
Consiliului, SEAE și Comisiei să ia măsuri comune privind discriminarea pe 
criterii de castă, inclusiv prin intermediul comunicărilor, strategiilor-cadrul sau 
strategiile de țară și dialogurile pe teme de drepturile omului, dacă este necesar;

72. constată cu îngrijorare că mai ales populațiile indigene sunt în pericol de a fi 
discriminate, fiind deosebit de vulnerabile la schimbările și tulburările politice, 
economice și de mediu ; constată că majoritatea trăiesc sub pragul sărăciei și  nu 
au acces sau au acces limitat la reprezentare, proces decizional sau sisteme de 
justiție; este deosebit de preocupat de fenomenul răspândit al acaparării de 
terenuri, mutările forțate și abuzurile drepturilor omului care rezultă dintr-un 
conflict armat;

Femeile și copii în situații de conflict armat 

73. apreciază atenția deosebită suscitată de implementarea rezoluțiilor referitoare la 
femei, pace  și securitate, în cadrul politicilor UE, așa cum rezultă din Raportul 
privind indicatorii UE pentru o abordare cuprinzătoare a punerii în aplicare de 
către UE a Rezoluțiilor 1325 și 1820 ale Consiliului de Securitate al ONU privind 
femeile, pacea și securitatea”; salută acțiunea politice ale UE în vederea 
prelungirii mandatului Reprezentantului Special al Secretarului General al ONU 
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privind copiii și conflictele armate, la Adunarea Generală a ONU;  împărtășește 
opinia exprimată în Concluziile Consiliului din 1 decembrie 2011 privind politica 
de securitate și apărare, și anume că, în toate fazele ale misiunilor PSAC, trebuie 
acordată o atenție continuă și sistematică aspectelor legate de drepturile omului, 
de gen și  copiilor afectați de conflictele armate;

74. recunoaște că progresele concrete în îmbunătățirea situației femeilor și copiilor în 
situații de conflict armat de multe ori depind de realizarea unor structuri clare și 
unificate de responsabilizare în cadrul serviciilor militare și de securitate, sub 
control civil; îndeamnă, prin urmare, instituțiile UE relevante să urmărească și să 
implementeze mai multe metode eficiente de reformare a sectorului de securitate 
în țările de conflict și post-conflict, acordând o atenție deosebită drepturilor 
femeilor și ale copiilor, în acel context;  invită SEAE și Comisia să ia în 
considerare acest aspect atunci când planifică și implementează instrumentele de 
asistență externă care se ocupă de reformarea sectorului de securitate;

Drepturile femeilor

75. îndeamnă UE să consolideze acțiunea sa de stopare a practicilor de mutilare 
genitală a femeilor, căsătoriile precoce și forțate, și avorturile selective în funcție 
de sexul fătului;  insistă asupra faptului că aceste politici ar trebui să constituie 
elemente esențiale în abordarea UE a cooperării pentru dezvoltare;  subliniază 
importanța accesului la mijloace medicale adecvate și a informațiilor cu privire la 
sănătatea sexuală și reproductivă și la condițiile de viață ale femeilor în toate 
țările;

76. îndeamnă Comisia și SEAE să acorde o atenție deosebită mutilării genitale a 
femeilor, ca parte a unei strategii globale de combatere a violenței împotriva 
femeilor, inclusiv elaborării unui plan de acțiuni al UE privind această problemă,
respectând principiul  diligențelor necesare; încurajează SEAE și statele membre 
să continue să abordeze problema mutilării genitale a femeilor în dialogurile lor 
politice și în cele privind politicile publice, cu țările partenere în cazul în care mai 
există această practică, și să includă în aceste dialoguri ale apărătorilor drepturilor 
omului care se ocupă deja de stoparea acesteia lucru, împreună cu fetele și femeile 
afectate în mod direct de această practică, liderii comunității, liderii religioși, 
profesori, lucrători în domeniul sănătății, precum și oficiali guvernamentali, atât la 
nivel local, cât și național;  subliniază necesitatea ca SEAE să elaboreze un set de 
instrumente specifice privind mutilarea genitală a femeilor, ca parte a acțiunilor 
sale de implementare a cadrului strategic al UE privind drepturile omului și 
democrația ;

77. ia act de faptul că, în programul troicii de la nivelul președinției Consiliului, 
Polonia, Danemarca și Cipru s-au angajat să sprijine activ toate inițiativele legate
de eforturile de combatere a violenței împotriva femeilor, a violenței domestice și 
a mutilării genitale a femeilor, în special, aspecte sale transfrontaliere; reafirmă 
necesitatea unei coerențe privind politicile  interne și externe ale UE cu privire la 
aceste aspecte și îndeamnă Comisia să acorde prioritate eliminării violenței 
împotriva femeilor și fetelor prin alocarea de resurse financiare adecvate, pentru a 
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sprijini programele specifice și inovatoare, atât în cadrul UE, cât și în țările terțe;

Drepturile copilului

78. reamintește angajamentul specific din Tratatul de la Lisabona privind atenția 
acordată drepturilor copiilor în politicile externe ale UE;  subliniază faptul că 
adoptarea aproape universală a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului 
oferă un fundament juridic internațional deosebit de solid pentru a continua 
politicile progresiste din această domeniu;

79. salută Comunicarea Comisiei intitulată „O agendă a UE pentru drepturile 
copilului”, care  integrează  într-un singur document de politici obiectivele 
politice, atât interne și cât externe; subliniază, totuși, că trebuie monitorizată 
implementarea efectivă a acestei legislații;

80. sprijină planurile vizând realizarea de progrese suplimentare în elaborarea de 
abordări care să aibă la bază drepturile omului, în cadrul cooperării pentru 
dezvoltare, după cum se prevede în planul de acțiune referitor la strategia UE în 
materie de drepturile omului;  subliniază caracterul urgent al acestui imperativ în 
cazul drepturilor copilului, pentru a putea asigura un progres sustenabil pe termen 
mai lung;

Libertatea de religie și de convingeri 

81. rămâne adânc preocupat de faptul că discriminarea bazată pe religie sau 
convingeri există încă în toate regiunile globului și că persoanele care aparțin 
anumitor comunități religioase, inclusiv minorităților religioase, continuă să fie 
private de drepturile lor fundamentale; este deosebit de preocupat de situația din 
China, unde sunt frecvent persecutate persoanele care își practică religia în afara 
cadrului aprobat în mod oficial, inclusiv creștinii, musulmanii, budiștii și adepții 
Falun Gong; îndeamnă China să ratifice Pactul internațional cu privire la 
drepturile civile și politice (PIDCP), așa cum a promis;  îndeamnă autoritățile 
chineze să suspende și, ulterior, să modifice, prin intermediul unor veritabile 
procese consultative cu tibetanii, politicile care au cel mai mare impact negativ 
asupra budismului tibetan, a culturii și tradițiilor tibetane;

82. subliniază că est nevoie de un set de instrumente pentru a promova dreptul la 
libertatea de religie sau convingeri, ca parte a politicii externe a UE;   ia act de 
faptul că acest set de instrumente ar trebui să includă o listă de verificare privind 
libertățile necesare pentru exercitarea dreptului la libertatea de religie sau de 
convingeri, pentru a evalua situația, precum și o metodologie pentru a ajuta la 
identificarea încălcărilor libertății de religie sau de convingeri;  încurajează SEAE 
să implice organizațiile societății civile în pregătirea setului de instrumente;

83. subliniază că legislația internațională în domeniul drepturilor omului recunoaște 
libertatea religiei sau a credinței, indiferent de statutul acesteia, recunoscut oficial 
sau nu, și, în consecință, recunoașterea oficială nu ar trebui să constituie o premisă 
obligatorie pentru practicarea religiei; subliniază cu îngrijorare, în plus, că, în 
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China, călugării și călugărițele trebuie să se înregistreze la guvern și trebuie să 
funcționeze în cadrul unor consilii de administrație controlate de guvern, acest 
lucru interferând cu autonomia lor religioasă și restrângându-le activitatea;

84. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, Serviciul European pentru Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor 
statelor membre și ale țărilor candidate, Organizației Națiunilor Unite, Consiliului 
Europei, precum și guvernelor țărilor și teritoriilor menționate în această rezoluție.


