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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2011 a politike 
Európskej únie v tejto oblasti

(2012/2145(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na výročnú správu o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2011, 
ktorú prijala Rada pre zahraničné veci 25. júna 2012,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. apríla 2012 o výročnej správe o ľudských právach vo 
svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku 
EÚ v oblasti ľudských práv1,

– so zreteľom na strategický rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu 
(11855/12), ktorý prijala Rada pre zahraničné veci 25. júna 2012,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/440/SZBP z 25. júla 2012, ktorým sa vymenúva 
osobitný predstaviteľ Európskej únie pre ľudské práva,

– so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade 
z 12. decembra 2011 s názvom Ľudské práva a demokracia v centre vonkajšej činnosti EÚ 
– smerom k účinnejšiemu prístupu (COM(2011)0886),

– so zreteľom na usmernenia Európskej únie o ľudských právach,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 20102 o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť,

– so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov 65/276 
z 3. mája 2011 o účasti Európskej únie na práci Organizácie spojených národov,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 o podpore Medzinárodného 
trestného súdu zo strany EÚ: čelenie výzvam a prekonávanie ťažkostí3, hodnotiacu 
konferenciu v Kampale v Ugande v dňoch 31. mája – 11. júna 2011 a na záväzky, pod 
ktoré sa EÚ podpísala,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/168/SZBP z 21. marca 2011 o Medzinárodnom 
trestnom súde4, a na prepracovaný akčný plán,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2011 o revízii európskej susedskej 
politiky5,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0126.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0280.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0507.
4 Ú. v. EÚ L 76, 22.03.2011, s. 56.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0576.
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– so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a Komisie Európskej Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 8. marca 2011 s názvom 
Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím (COM(2011) 
200),

– so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a Komisie z 25. mája 2011 s názvom Nová reakcia na meniace sa 
susedstvo (COM(2011)0303),

– so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 29. marca 2012 na postup prípadného založenia 
európskej nadácie pre demokraciu (END),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o vonkajších politikách EÚ na podporu 
demokratizácie1,

– so zreteľom na odporúčanie adresované Rade 2. februára 2012 týkajúce sa jednotnej 
politiky voči autoritárskym režimom, proti ktorým EÚ uplatňuje reštriktívne opatrenia, 
keď ich vodcovia sledujú svoje osobné a obchodné záujmy v rámci EÚ2,

– so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN zo 16. mája 2011 (A/HRC/17/27) o 
podpore a ochrane práva na slobodu presvedčenia a prejavu, v ktorej sa zdôrazňuje 
uplatniteľnosť medzinárodných noriem a štandardov v oblasti ľudských práv na právo na 
slobodu presvedčenia a prejavu na internete ako komunikačnom médiu,

– so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN z 28. júla 2011 (A/66/203) o situácii 
obhajcov ľudských práv,

– so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z 21. 
decembra 2010 (A/RES/65/206) o moratóriu na využívanie trestu smrti, 

– so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN z 5. augusta 2011 (A/66/268) 
o mučení a inom krutom, neľudskom či ponižujúcom zaobchádzaní či trestaní, 
o samotkách vrátane psychiatrických kliník,

– so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325, 1820, 1888, 1889 a 1960 
o ženách, mieri a bezpečnosti,

– so zreteľom na správu o ukazovateľoch EÚ na komplexný prístup EÚ k uplatňovaniu 
rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN 1325 a 1820 o ženách, mieri a bezpečnosti, ktorú Rada 
EÚ prijala 13. mája 2011,

– so zreteľom na závery Rady z 1. decembra 2011 s názvom Spoločná bezpečnostná 
a obranná politika,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 13. októbra 2011 s názvom 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 292E, 4.10.2011, s. 171.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0018.
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Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmien (COM(2011)0637),

– so zreteľom na Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji 
proti nemu, ktorý Výbor ministrov Rady Európy prijal 7. apríla 2011,

– so zreteľom na rezolúcie Organizácie spojených národov o právach detí, najmä na jej 
nedávnu rezolúciu zo 4. apríla 2012,

– so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva zo 17. júna 2011 o ľudských 
právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite, 

– so zreteľom na pristúpenie Európskej únie k dohovoru OSN o právach zdravotne 
postihnutých osôb (DPZPO) dňa 22. januára 2011, čo je prvý dohovor OSN o ľudských 
právach, ktorý ratifikovala Európska únia ako „organizácia regionálnej integrácie“,

– so zreteľom na závery Rady z 21. februára 2011 o neznášanlivosti, diskriminácii a násilí 
na základe slobody náboženského vyznania a viery,

A. keďže zmluvami sa Únia zaväzuje vychádzať vo svojej vonkajšej činnosti zo zásad 
demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných 
slobôd, zo zásady zachovávania ľudskej dôstojnosti, zo zásad rovnosti a solidarity a z 
princípov Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva;

B. keďže spravodlivosť, zásady právneho štátu, zodpovednosť, spravodlivé súdne procesy 
a nezávislé súdnictvo sú nenahraditeľnými prvkami v ochrane ľudských práv;

C. keďže demokracia je najlepšou ochranou ľudských práv a základných slobôd, tolerancie 
všetkých skupín v spoločnosti a rovností príležitostí pre každú osobu;

D. keďže ponaučenia z udalostí Arabskej jari musia ďalej poskytovať Európskej únii podnety 
na prehodnotenie a zdokonalenie jej politík okrem iného v oblasti obhajcov ľudských 
práv, medzinárodného humanitárneho práva, dialógu o dodržiavaní ľudských práv 
s tretími krajinami a sociálnych médií;

E. keďže počet prípadov porušovania slobody náboženstva a vierovyznania, páchané 
rovnako vládami aj neštátnymi subjektmi, v mnohých krajinách sveta vzrastá, čo vyúsťuje 
do diskriminácie, netolerancie a násilia voči niektorým jednotlivcom a náboženským 
spoločenstvám vrátane predstaviteľov náboženskej menšiny;

F. keďže výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete, ani politika EÚ v tejto 
oblasti, by mala byť nielen úvahou nad úspechmi a chybami minulosti a ich hodnotením, 
ale aj strategickým dokumentom pre budúcnosť; keďže každá nasledujúca výročná správa 
by mala ideálne, konkrétne a pravidelne prispievať k zdokonaľovaniu politiky EÚ 
v oblasti dodržiavania ľudských práv vo svete;

Výročná správa EÚ za rok 2011 

1. víta prijatie výročnej správy EÚ o ľudských práva a demokracii v roku 2011; víta 
skutočnosť, že podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka predložila výročnú správu 
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na júnovej plenárnej schôdzi Parlamentu, a tým sa vrátila k bežnej praxi;

2. berie na vedomie pozitívne kroky v uplynulých rokoch pri vypracúvaní výročnej správy, 
ale zdôrazňuje, že existujú rezervy na ďalšie zlepšenie; opakuje svoju požiadavky na 
systematickejší prístup a analýzu politického výkonu EÚ; víta, ako dôležitý krok v tomto 
smere, záväzok v akčnom pláne EÚ pre ľudské práva z 25. júna 2012 na zvýšenie 
výkonnosti EÚ pri plnení cieľov jej stratégie v oblasti ľudských práv vo výročnej správe; 
odporúča vypracovanie oddielov pre jednotlivé krajiny využívaním indexov 
a porovnávacích ukazovateľov na pomoc pri kontrole stratégií každej krajiny v oblasti 
ľudských práv;

3. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby pri vypracúvaní budúcich 
výročných správ aktívne a systematicky konzultovala s Parlamentom a aby informovala 
o tom, ako sa brali do úvahy uznesenia Parlamentu;

Všeobecné úvahy

4. víta prijatie strategického rámca EÚ pre ľudské práva 25. júna 2012; naliehavo vyzýva 
inštitúcie EÚ, aby spolupracovali v záujme jeho riadneho uplatňovania s cieľom 
spoľahlivo plniť záväzok Zmluvy o EÚ na principiálne a rozhodné vykonávanie 
vonkajších politík založených na dodržiavaní ľudských práv, demokratických hodnôt a 
zásad právneho štátu;

5. naliehavo vyzýva Radu, Komisiu, ESVČ a Parlament, aby úzko spolupracovali pri 
vykonávaní koherentnej, ambicióznej a účinnej politiky EÚ v oblasti ľudských práv vo 
svete, vychádzajúc zo strategického rámca;

6. odporúča, aby Rada a ESVČ vypracovali predbežné hodnotenie nového balíka pre oblasť 
ľudských práv, najmä akčného plánu; trvá na tom, aby sa počas tohto procesu rozsiahlo a 
pravidelne konzultovalo s Parlamentom a občianskou spoločnosťou;

7. víta mandát osobitného predstaviteľa EÚ (OPEÚ) pre ľudské práva a plánované 
vytvorenie pracovnej skupiny Rady pre ľudské práva so sídlom v Bruseli (COHOM); teší 
sa na ich úzku spoluprácu s Parlamentom;

8. očakáva, že COHOM posilní spoluprácu s pracovnou skupinou Rady pre základné práva 
(FREMP) pri riešení otázky súladu medzi vonkajšou a vnútornou politikou EÚ v oblasti 
dodržiavania ľudských práv; zdôrazňuje dôležitosť dôslednosti, aby sa zabránilo 
nepodloženým tvrdeniam o dvojakých normách, podporila politická dôveryhodnosť 
Európskej únie a preukázala skutočná úcta voči univerzálnosti ľudských práv;

9. naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, ESVČ, Radu 
a Komisiu, aby v záujme efektívnosti zabezpečovali súvislosť medzi existujúcimi alebo 
plánovanými porovnávacími, monitorovacími a hodnotiacimi činnosťami a metódami, čo 
sa týka situácií v oblasti dodržiavania ľudských práv a demokracie v tretích krajinách 
vrátane: oddielov venovaných ľudským právam a demokracii v správach o pokroku pri 
rozširovaní a v susedskej politike; hodnotenia zásad viac za viac ľudských práv 
a demokracie vytýčených pre európsku susedskú politiku a južné Stredozemie; 
plánovaného zahrnutia ľudských práv do hodnotení vplyvov vypracovaných pre 
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legislatívne a nelegislatívne návrhy a obchodné dohody spolu s mechanizmami na 
monitorovanie dodržiavania ľudských práv v dohodách o partnerstve a spolupráci 
a dohodách o pridružení; plánu Komisie na začlenenie hodnotenia ľudských práv pri 
realizácii spôsobov pomoci EÚ (najmä čo sa týka rozpočtovej pomoci); posilneného 
monitorovacieho mechanizmu na kontrolu dodržiavania dohovorov o ľudských práva 
v krajinách GSP+; zámeru systematizácie ďalšieho používania správ volebných 
pozorovateľských misií EÚ; a dôrazu Rady EÚ na porovnávanie, ako aj stále a 
systematické zohľadňovanie aspektov súvisiacich s ľudskými právami, pohlavím a deťmi 
postihnutými ozbrojenými konfliktami v poučných dokumentoch misií SBOP;

10. víta prijatie miestnych stratégií na dodržiavanie ľudských práv pre jednotlivé krajiny 
s cieľom čo najprimeranejšieho a najefektívnejšieho vykonávania politík EÚ; uznáva 
dôležitú úlohu miestnych delegácií EÚ pri vypracúvaní a kontrole stratégií každej krajiny 
vypracovaných na mieri podľa konkrétnych okolnosti, ale zdôrazňuje koordinačnú 
zodpovednosť ESVČ pri zabezpečovaní dôsledného uplatňovania politických priorít EÚ 
v oblasti ľudských práv vytýčených v strategických rámcoch a usmerneniach EÚ pre 
oblasť dodržiavania ľudských práv; zdôrazňuje dôležitosť dokončenia siete stredísk pre 
ľudské práva a demokraciu v rámci delegácií EÚ a misií a operácií SBOP; naliehavo 
vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a ESVČ a členské štáty, aby 
prijali, ako najlepší postup, metódu práce na otázkach dodržiavania ľudských práv na 
mieste prostredníctvom pracovných skupín pre ľudské práva vytvorených medzi 
delegáciami EÚ a veľvyslanectvami členských štátov EÚ; podporuje zámer ESVČ 
organizovať školenia o ľudských právach a demokracii pre všetkých zamestnancov 
ESVČ, Komisie, delegácií EÚ a misií SBOP;

Kroky EÚ v Organizácii spojených národov

11. víta úsilie EÚ o podporu a oživenie práce v oblasti dodržiavania ľudských práv v rámci 
systému OSN vrátane záverov prehľadu Rady OSN pre ľudské práva v roku 2011; 
zdôrazňuje pokračujúcu dôležitosť podpory nezávislosti Úradu vysokého komisára pre 
ľudské práva a úlohu osobitných spravodajcov OSN venujúcim sa ľudským práva podľa 
tém a krajín; pripomína význam pristúpenia Európskej únie k dohovoru OSN o právach 
zdravotne postihnutých osôb (DPZPO) dňa 22. januára 2011, k prvému dohovoru OSN 
o ľudských právach, ktorý ratifikovala Európska únia ako právny subjekt,

12. víta vodcovstvo preukázané členskými štátmi EÚ pri podpore dôveryhodnosti systému 
OSN pre ľudské práva tým, že spoločne predlžujú trvalú výzvu na všetky osobitné 
procedúry OSN pre ľudské práva, iniciujú osobitné zasadnutie Rady OSN pre ľudské 
práva (HRC) o Líbyi, kde vzniklo historické odporúčanie na vylúčenie Líbye z HRC, 
a prevzatím vedenia v úsilí, ktoré viedlo k vytvoreniu nezávislej komisie na vyšetrovanie 
situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv v Sýrii

13. uznáva potenciál EÚ na vytváranie aktívnych a tvorivých koalícií, čo ilustruje krok EÚ, 
ktorý vydláždil cestu k prijatiu významnej rezolúcii HRC o ľudských práva, sexuálnej 
orientácii a rodovej identite, ktorú podporili štáty zo všetkých regiónov, a vytváranie 
konsenzu v Ženeve a New Yorku, čo sa týka nevyhnutnosti bojovať proti náboženskej 
neznášanlivosti a chrániť slobodu náboženstva a vierovyznania a zároveň zabraňovať 
možnému škodlivému účinku na ďalšie hlavné ľudské práva, ako je sloboda prejavu;
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14. pripomína svoj odpor voči praxi regionálnych skupín, ktoré sa dohodli na nesporných 
voľbách do rady pre ľudské práva;

15. odporúča sledovať odporúčania Všeobecného periodického posudku (VPP) ich 
systematickým zapracúvaním do miestnych stratégií zameraných na dodržiavanie 
ľudských práv, ako aj do dialógov a konzultácií o ľudských právach;

Politika EÚ v oblasti medzinárodného trestného súdnictva a boja proti beztrestnosti

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v nových a prechodných demokraciách sa často 
prejavuje selektívne súdnictvo pod rúškom zásad právneho štátu a boja proti korupcii; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že selektívne súdnictvo sa stalo viac ako prostriedkom na 
pokus o politickú odplatu a na vyrovnávanie si účtov s politickými odporcami 
zastrašovaním a vytláčaním opozície na okraj pozornosti v predvolebnom období;

17. pripomína svoju rozhodnú podporu Medzinárodnému trestnému súdu v boji proti 
beztrestnosti za najzávažnejšie trestné činy vyvolávajúce medzinárodné obavy; vyzýva 
EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali v politickej, diplomatickej, logistickej a finančnej 
podpore Medzinárodného trestného súdu a iných trestných tribunálov, akými sú napríklad 
medzinárodné tribunály ad hoc pre bývalú Juhosláviu a Rwandu, špeciálny súd pre Sierra 
Leone, osobitné komory súdov Kambodže a špeciálny tribunál pre Libanon;

18. víta záväzok v rozhodnutí Rady 2011/168/SZBP prijatom 21. marca 2011 
a v nasledujúcom akčnom pláne prijatom 12. júla 2011 na podporu univerzálnosti 
a integrity rímskeho štatútu, na podporu nezávislosti súdnictva a jeho účinného 
a efektívneho fungovania a na podporu uplatňovania zásady komplementarity;

19. pripomína svoje odporúčanie, aby sa rímsky štatút pridal k balíku medzinárodných zmlúv 
o dobrom riadení a aby zásady právneho štátu ratifikovali tretie krajiny, ktoré sú prijaté do 
všeobecného systému preferencií plus (GSP+); podporuje konzistentné zahrnutie doložky 
o Medzinárodnom trestnom súde do dohôd EÚ s tretími krajinami;

20. v otázke Arabskej jari zdôrazňuje dôležitosť vypracovania koherentnej a nuansovanej 
politiky EÚ v oblasti prechodného súdnictva vrátane prepojenia s Medzinárodným 
trestným súdom ako súdom poslednej inštancie, ktorá má pomáhať krajinám 
v prechodnom období pri riešení minulých porušovaní dodržiavania ľudských práv 
a v boji proti beztrestnosti;

Kroky EÚ v medzinárodnom humanitárnom práve (IHL)

21. víta úsilie EÚ v oblasti IHL a na zabezpečenie zodpovednosti dokumentovaním každého 
zneužitia IHL a podporných mechanizmov zodpovednosti, ako aj jej záväzky na boj proti 
násilným zmiznutiam, pokračujúcu podporu Medzinárodného trestného súdu, prácu na 
ďalšej spoluúčasti v hlavných nástrojoch IHL, propagácii dodržiavania základných 
procedurálnych záruk pre všetky osoby zadržiavané v ozbrojenom konflikte a na podporu 
medzinárodných nástrojov, ktoré sa usilujú o riešenie humanitárnych rizík v dôsledku 
výbušných pozostatkov vojny, kazetovej munície, improvizovaných výbušných zariadení 
a protipechotných nášľapných mín;
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22. vyslovuje však poľutovanie nad tým, že celkové povedomie a uplatňovanie usmernení EÚ 
na podporu súladu s medzinárodným humanitárnym právom je stále výrazne nízke 
v porovnaní s inými usmerneniami; vyzýva EÚ, aby prikladal väčší politický význam 
uplatňovaniu týchto usmernení, najmä zabezpečením toho, že IHL sa bude presadzovať v 
operáciách krízového riadenia, aktívnym bojom proti beztrestnosti a vyžadovaním 
individuálnej zodpovednosti, a aby na to vyčlenila viac finančných zdrojov;

23. ďalej zdôrazňuje potrebu zabezpečenia toho, aby sa otázka zodpovednosti riešila 
systematickej v bilaterálnych vzťahoch EÚ s príslušnými krajinami, spolu s jej 
prezentáciou vo verejných vyhláseniach, a aby EÚ dôslednejšie riešila beztrestnosť na 
multilaterálnej úrovni, napríklad na Valnom zhromaždení OSN a v rade pre ľudské práva;

24. opakuje svoju oddanosť zásade Responsibility to Protect (R2P) – zodpovednosť za 
ochranu, zdôrazňovaním významu vonkajších aktérov vrátane EÚ, riešením hrubého 
porušovania ľudských práv v tretích krajinách, keď vlády týchto krajín nedokážu alebo 
nechcú chrániť vlastných občanov; zdôrazňuje dôležitosť zapájania sa do akcií R2P pod 
dohľadom alebo s povolením OSN vždy, keď je to možné;

25. v tomto kontexte vyzdvihuje kroky niektorých členských štátov, ktoré sa ujali vedenia pri 
zabraňovaní ďalšiemu násiliu voči civilným obyvateľov Líbye počas roka 2011, ale 
vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou spoločnou odozvou na úrovni EÚ;

26. vyhlasuje, že súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti by sa mali brať na 
zodpovednosť za všetky porušenia ľudských práv a humanitárneho práva spôsobené ich 
zamestnancami; vyzýva EÚ a členské štáty, aby v súvislosti s rozšíreným nasadzovaním 
súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností zintenzívnili svoje úsilie o nájdenie 
vierohodného regulačného riešenia s cieľom predísť právnym medzerám, čo sa týka 
zodpovednosti;

Európska susedská politika a Arabská jar

27. kladie dôraz na význam povstaní v roku 2011 v arabskom svete ako prejavu túžby po 
slobode, spravodlivosti a dôstojnosti, ako aj veľkej náročnej úlohy politiky EÚ v regióne 
aj mimo neho; uznáva, že EÚ posilnila politickú angažovanosť tak vo východnom, ako aj 
južnom susedstve, ale zdôrazňuje, že sa treba poučiť z minulých politických chýb a 
načrtnúť novú politiku v súlade s dodržiavaním ľudských práv a podporovaním 
demokratických hodnôt;

28. víta nový dôraz v politike EÚ v oblasti južného susedstva na spoločnú zodpovednosť 
a spoločnú oddanosť všeobecným hodnotám ľudských práv, demokracie a zásadám 
právneho štátu; požaduje dôslednosť v prístupe politiky EÚ v oblasti ľudských práv k juhu 
a východu; zdôrazňuje potrebu zabrániť rovnakým politickým chybám na východe, ako sa 
urobili na juhu pred Arabskou jarou 2011;

29. opakuje svoj názor, že prístup viac za viac by mal vychádzať z jasne definovaných kritérií 
s konkrétnymi, merateľnými, dosiahnuteľnými a časovo viazanými ukazovateľmi; vyzýva 
ESVČ a Komisiu, aby tento prístup systematicky uplatňovali v správach o pokroku 
v rámci susedskej politiky;
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30. víta rozšírenú pomoc EÚ zameranú na občiansku spoločnosť a zdôrazňuje potrebu toho, 
aby občianska spoločnosť systematickejšie a pravidelnejšie prispievala k vyhodnocovaniu 
dodržiavania ľudských práv požadovanému na riadne uplatňovanie prístupu viac za viac 
v politike EÚ;

31. víta aj aktivity, ktoré sa realizovali v rámci iniciatívy výhodného partnerstva pri podpore 
dodržiavania ľudských práv, demokracie, základných slobôd a zásad právneho štátu 
v partnerských krajinách; vyzýva Európsku úniu, aby využívala prechodné skúsenosti jej 
členských štátov z prechodu z autoritárskeho zriadenia k demokratickému a aby 
pretransformovala poučenia z týchto skúseností do konkrétnych programov vo 
východných partnerských krajinách Únie;

32. vyjadruje však poľutovanie nad tým, že politika východného partnerstva sa niekedy 
nesprávne interpretuje, stáva sa viac politikou celkovej zhovievavosti a odpúšťania a 
obsahuje dvojaké normy, ktoré sa často uplatňujú v súvislosti s krajinami východného 
partnerstva;

33. zostáva naďalej mimoriadne znepokojený nedostatkom demokracie, zásad právneho štátu, 
základných slobôd a dodržiavania ľudských práv v Bielorusku, jedinkej krajiny 
európskeho susedstva, ktoré sa nepodieľa v plnej miere na východnom partnerstve ani na 
práci parlamentného zhromaždenia Euronest, najmä v situácii po prezidentských voľbách 
v decembri roku 2010 a nasledujúcom násilnom tvrdom zákroku voči demonštrantom a 
politickej opozícii spolu so súdnymi procesmi s aktivistami z roku 2011, ktoré nespĺňali 
medzinárodné normy a bol svedkom udelenia nepomerne tvrdých trestov; vyslovuje 
pochvalu jednote EÚ v reakcii na vyhostenie diplomatov EÚ z Bieloruska vo februári 
roku 2012; naliehavo vyzýva Úniu a jej členské štáty, aby boli ďalej súdržné a dôsledné v 
politikách voči Bielorusku a aby ďalej vyvíjali tlak na politický režim, aj pomocou 
postihov, pričom by mali podať pomocnú ruku občianskej spoločnosti pomocou nástrojov, 
ako sú výrazné uľahčenie vydávania víz a väčšie možnosti vzdelávania;

34. naliehavo vyzýva EÚ, aby uplatňovala rovnako dôsledný prístup k porušovaniu ľudských 
práv vo všetkých tretích krajinách, tak partnerských, ako aj v krajinách, s ktorými má EÚ 
menej rozvinuté vzťahy; trvá na tom, aby EÚ dôrazne poukazovala na prípady 
porušovania ľudských práv a odsudzovala ich vždy a všade, bez ohľadu na úroveň alebo 
strategický význam partnerstva s príslušnou krajinou;

Politiky EÚ na podporu demokratizácie a volieb 

35. zdôrazňuje vzájomne sa posilňujúci charakter ľudských práv a demokracie, pretože práve 
vďaka dodržiavaniu ľudských práv spoločnosti vytvárajú slobodný politický priestor 
potrebný na mierovú demokratickou kontroverziu;

36. zdôrazňuje, že na primerané ďalšie sledovanie správ a odporúčaní volebných 
pozorovateľských misií EÚ sa vyžaduje dlhodobejší prístup vzťahujúci sa na celý volebný 
cyklus; zdôrazňuje dôležitosť vypracovania realistických a splniteľných odporúčaní 
a zabezpečenia toho, aby plnenie týchto odporúčaní monitorovali delegácie EÚ; domnieva 
sa, že stále delegácie Parlamentu a spoločné parlamentné zhromaždenia by takisto mali 
mať posilnenú úlohu pri sledovaní plnení týchto odporúčaní a pri analýze pokroku 
dosiahnutého v oblasti dodržiavania ľudských práv a demokracie;
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37. opakuje výzvu Rade a Komisii, aby vypracovali politickú stratégiu v súvislosti s každou 
volebnou pozorovateľskou misiou EÚ, po ktorej bude nasledovať posúdenie pokroku 
demokratizácie dva roky po skončení misie, a aby ju predložili počas výročnej diskusie 
Parlamentu s podpredsedníčkou Komisie/vysokou predstaviteľkou venovanej 
dodržiavaniu ľudských práv;

38. víta posilnenú poradnú úlohu volebnej koordinačnej skupiny Európskeho parlamentu 
(ECG), ktorá sa prvý raz uplatnila v roku 2011, pri určovaní a plánovaná volebných 
pozorovateľských misií EÚ; očakáva, že aktivity Parlamentu na podporu demokracie sa 
ešte posilnia vytvorením administratívneho riaditeľstva na podporu demokracie pod 
politickým dohľadom rozšírenej skupiny na podporu demokracie a koordináciu volieb 
(DSECG);

Dialógy a konzultácie o ľudských právach s tretími krajinami

39. uznáva potenciál obsiahnutý v komplexných dialógoch o dodržiavaní ľudských práv s 
tretími krajinami, najmä ak sú efektívne skombinované s uplatňovaním stratégií v oblasti 
dodržiavania ľudských práv v jednotlivých krajinách; zdôrazňuje, že dialógy by sa však 
nemali inštrumentalizovať s cieľom odsúvania diskusií o dodržiavaní ľudských práv na 
okraj záujmu;

40. opakuje však svoje obavy vo veci pretrvávajúceho neuspokojivého nedostatočného 
pokroku vo viacerých dialógoch o ľudských práva a o nedostatočných transparentných
ukazovateľov na riadne hodnotenie zlepšenia či zhoršenia situácie v otázke ľudských 
práv; berie na vedomie pokračujúce ťažkosti EÚ pri rokovaniach o lepších modalitách pre 
dialóg s Čínou a Ruskom; vyzýva nedávno vymenované OPEÚ pre ľudské práva, aby 
vniesol nové momenty do týchto a iných dialógov;

41. opakovanie vyjadruje sklamanie, že Parlament nebol systematický zapájaný do hodnotení 
dialógov o ľudských práva vrátane dialógov s Ruskom a Čínou; požaduje formalizáciu 
prístupu Parlamentu k týmto hodnoteniam a pripomína, že usmernenia EÚ pre dialógy 
o ľudských práva zakotvujú, že občianska spoločnosť sa bude zapájať do tohto 
hodnotenia;

Postihy EÚ a doložky o ľudských právach a demokracii v dohodách EÚ

42. víta úsilie EÚ o zapracovania doložky o ľudských právach do všetkých politických 
rámcových dohôd EÚ, ale opakuje výzvu, aby všetky zmluvné vzťahy s tretími krajinami 
- tak priemyselnými, ako aj rozvojovými a spolu s odvetvovými dohodami, obchodnými a 
technickými dohodami a dohodami o finančnej pomoci - obsahovali jasne formulované 
doložky o ľudských právach a demokracii, bez výnimky; 

43. pripomína, že dôsledné uplatňovanie doložky o ľudských právach v dohodách si základom 
vo vzťahoch medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a tretími krajinami; 
zdôrazňuje dôležitosť hodnotenia toho, ako členské štáty spolupracovali s represívnym 
aparátom v mene boja proti terorizmu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že nedávno 
zrevidovaná európska susedská politika sa musí zameriavať na poskytovanie podpory 
reforme bezpečnostného sektora, ktorá musí zabezpečiť predovšetkým jasné oddelenie 
spravodajských služieb a orgánov presadzovania práva; vyzýva Európsku službu pre 
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vonkajšiu činnosť, Radu a Komisiu, aby pri plánovaní a realizácii projektov na podporu 
boja proti terorizmu v tretích krajinách a vo všetkých formách dialógu o boji proti 
terorizmu s tretími krajinami posilnili spoluprácu s Európskym výborom na zabránenie 
mučeniu a ďalšími príslušnými mechanizmami Rady Európy;

44. trvá na dôležitosti toho, aby EÚ v plnej miere plnila a uplatňovala svoje medzinárodné 
záväzky, politiky a nástroje zahraničnej politiky, ako sú usmernenia na predchádzanie 
mučeniu a dialógy o ľudských právach, aby tak mal väčšiu dôveryhodnosť v požiadavke 
na nekompromisné uplatňovanie doložiek o ľudských právach v dohodách o pristúpení, 
a aby naliehavo vyzvala svojich hlavných spojencov na dodržiavanie vlastných domácich 
a medzinárodných zákonov;

45. víta záväzok v akčnom pláne EÚ na dodržiavanie ľudských práv na vypracovanie metódy 
na zlepšenie analýzy situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv v tretích krajinách 
v súvislosti so začatím alebo uzavretím obchodných alebo investičných dohôd;

46. odporúča, v záujme posilnenia dôveryhodnosti doložky a predvídateľnosti opatrení EÚ, 
sa doložka ešte vypracovala s cieľom zapracovať do nej politické a právne procedurálne 
mechanizmy, ktoré by sa mohli využiť v prípade žiadosti o prerušenie dvojstrannej 
spolupráce z dôvodu opakovaného alebo systematického porušovania ľudských práv 
v rozpore s medzinárodným právom;

47. konštatuje, že EÚ vyvíja mechanizmus na monitorovanie dodržiavania ľudských práv, 
ktorý by mal byť súčasťou nových dohôd o partnerstve a spolupráci a ďalších obchodných 
dohôd s viacerými krajinami; vyslovuje znepokojenie nad tým, že tieto monitorovacie 
mechanizmy sú málo ambiciózne a nejasne definované, čím sa ohrozuje záväzok zmluvy 
o EÚ na podporu dodržiavania ľudských práv a demokracie vo svete;

48. pripomína svoje odporúčanie, aby EÚ prijala systematickejšiu politiku v oblasti postihov 
EÚ a zároveň poskytla jasné kritériá na to, kedy sa majú využiť obmedzujúce opatrenia 
a aký druh postihov by sa mal uplatniť, spolu s transparentnými ukazovateľmi na zrušenie 
postihov;

Sloboda prejavu (sociálne médiá/digitálne slobody)

49. konštatuje, že Arabská jar predviedla, ako nová globálna informačná a komunikačná 
architektúra vytvára nielen nové cesty pre slobodu prejavy, ale zároveň umožňuje nové 
formy politickej mobilizácie, ktorá obchádza tradičné metódy; vyzýva inštitúcie EÚ 
a členské štáty, aby využívali pozitívny potenciál nových technológií v zahraničnej 
politike EÚ a aby sa venovali riešenie otázky nebezpečenstva internetovej cenzúry 
a internetovej represie; víta skutočnosť, že EÚ začala v decembri roku 2011 uplatňovať 
stratégiu proti odpojeniu zameranú na vývoj nástrojov, pomocou ktorých bude môcť 
pomáhať organizáciám občianskej spoločnosti alebo jednotlivým občanom obísť 
svojvoľné narušovanie prístupu k technológiám elektronickej komunikácie vrátane 
internetu;

50. uznáva, že čoraz väčšia závislosť od infraštruktúry informačnej a komunikačnej 
technológie môže z medzinárodného hľadiska spôsobiť nové zraniteľnosti a bezpečnostné 
obavy; pripomína však, že decentralizované charakteristiky, ktoré vďaka internetu 
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vyvolávajú obavy nad počítačovou bezpečnosťou, sú zároveň hlavnou príčinou toho, že je 
to výkonný nástroj pre obhajcov ľudských práv žijúcich v represívnych režimoch; preto 
zdôrazňuje dôležitosť všeobecného politického prístupu k počítačovej bezpečnosti 
s jasným rozmerom dodržiavania ľudských práv spolu s hodnotením vplyvov na následky 
dodržiavania ľudských práv, pri vývoji politík a programov súvisiacich s počítačovou 
bezpečnosťou, bojom proti počítačovej trestnej činnosti, internetového riadenia a ďalších 
politík EÚ v tejto oblasti;

51. víta záväzok obsiahnutý v akčnom pláne EÚ na dodržiavanie ľudských práv na 
vypracovanie nových verejných usmernení pre slobodu prejavy online a offline vrátane 
ochrany blogerov a novinárov;

52. so znepokojením berie na vedomie tendenciu čoraz častejších prípadov útokov 
a zastrašovania voči novinárom a pracovníkom médií v oblasti OBSE; požaduje 
posilnenie úsilia EÚ na podporu ich bezpečnosti v dialógoch s partnermi Únie a s ďalšími 
krajinami;

53. vyjadruje znepokojenia nad správami niektorých spoločností z EÚ spolupracujúcich 
s diktátorskými režimami tak, že im poskytovali siete a databázy pod zámienkou 
dodržiavania miestneho práva, ako bol prípade švédsko-fínskej spoločnosti TeliaSonera v 
niektorých bývalých sovietskych republikách; je presvedčený o tom, že ochranu ľudských 
práv by nikdy nemali ohroziť snahy európskych spoločností o rozšírenie ich trhov v 
zahraničí;

Podpora EÚ občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv 

54. zdôrazňuje rozvoj silnej a životaschopnej občianskej spoločnosti ako kľúčový faktor 
umožňujúci demokratický pokrok a lepšiu ochranu ľudských práv; konštatuje, že 
občianska spoločnosť bola tým nástrojom, ktorý spôsobil historické zmeny Arabskej jari;

55. oceňuje úsilie EÚ o posilnenie podpory organizáciám občianskej spoločnosti; osobitne si 
cení schopnosť Európskej únie priamo sa angažovať s občianskou spoločnosťou 
prostredníctvom európskeho nástroja na demokraciu a ľudské práva (EIDHR); vyjadruje 
však poľutovanie nad tým, že EÚ nemá silnejšiu systematickú politiku na to, aby 
presvedčila partnerské krajiny o zrušení právnych a administratívnych obmedzení, ktoré 
limitujú univerzálne právo zhromažďovania a združovania; požaduje vypracovanie 
usmernení pre túto politiku;

56. pripomína svoju podporu presadzovaniu koncepcie demokratického vlastníctva v rámci 
rozvojovej spolupráce EÚ a v tejto súvislosti považuje úlohu občianskej spoločnosti za 
rozhodujúcu; zdôrazňuje potrebu toho, aby všetci zamestnanci EÚ úzko spolupracovali 
s občianskou spoločnosťou v krajinách ich pôsobenia;

57. vyslovuje poľutovanie nad tým, že prenasledovanie a marginalizovanie obhajcov 
ľudských práv je stále rozšíreným trendom v Číne, Rusku a v mnohých ďalších krajinách, 
kde prísne normy na dodržiavanie ľudských práv stále nesprávne považujú za trest zo 
strany EÚ, OSN a celosvetových organizácií zameraných na dodržiavanie ľudských práv; 
vyjadruje ľútosť nad tým, že právnici vylúčení z advokátskeho stavu v Číne a politicky 
prenasledovaní novinári a zamestnanci médií sa považujú za vnútornú vec;



PE494.800v01-00 14/18 PR\911732SK.doc

SK

58. vyjadruje poľutovanie nad všeobecným hodnotením vo výročnej práve EÚ, na základe 
ktorého v mnohých krajinách sa zmenšuje demokratický priestor, občianska spoločnosť 
vo všeobecnosti a predovšetkým obhajcovia ľudských práv sa čoraz častejšie stávajú 
obeťami represií a základné slobody sa stále vo veľkom porušujú;

59. víta rezolúciu Tretieho výboru Valného zhromaždenia OSN spolusponzorovanú zo strany 
EÚ z novembra roku 2011 o obhajcoch ľudských práv a verejnú podporu EÚ, ktorú 
poskytla osobitnému spravodajcovi OSN o dodržiavaní ľudských práv, ako aj príslušné 
regionálne mechanizmy na ochranu obhajcov ľudských práv;

60. podporuje plány na vypracovanie európskej iniciatívy v rámci EIDHR zameranej na 
poskytovanie dočasného útočiska obhajcom ľudských práv, ktorí musia náhle opustiť 
krajiny pôvodu; zdôrazňuje, že táto iniciatíva by sa mala realizovať spôsobom, ktorý 
doplní systémy útočísk, ktoré už existujú;

61. konštatuje, že sú to práve obhajcovia ľudských práv pracujúci v odľahlých oblastiach a 
zónach konfliktu, ktorí sú najviac vystavení hrozbám a nebezpečenstvu a v minimálnom 
kontakte so zamestnancami EÚ; naliehavo vyzýva delegácie EÚ, aby vypracovali miestne 
stratégie pre oblasť dodržiavania ľudských práv na udržiavanie pravidelných kontaktov 
s obhajcami ľudských práv priamo na mieste a na poskytovanie im potrebnej pomoci 
a ochrany, ako sa vyžaduje v usmerneniach EÚ o obhajcoch ľudských práv;

62. zdôrazňuje dôležitosť toho, aby EÚ podnikla aktívne kroky (reakcia a podpora obhajcov 
ľudských práv v ohrození; pozorovanie súdnych procesov s obhajcami ľudských práv; 
rýchla, hlasná a viditeľná reakcia na obmedzenia slobody prejavu, združovania sa 
a zhromažďovania) a systematicky poskytovala obhajcom ľudských práv a ich rodinám 
informácie o opatreniach podniknutých v ich mene, ako to predpisujú usmernenia EÚ 
o obhajcoch ľudských práv;

Kroky EÚ proti trestu smrti

63. pripomína svoj nezlomný postoj proti trestu smrti vo všetkých prípadoch a za každých 
okolností a rozhodne podporuje úsilie EÚ o schválenie rozhodnej rezolúcii o moratóriu na 
trest smrti na 67. zasadaní Valného zhromaždenia OSN, aj s cieľom nabrať obrátky 
v predvečer svetového kongresu proti trestu smrti;

64. víta hodnotenie organizácií pracujúcich v oblasti dodržiavania ľudských práv, že využitie 
trestu smrti v roku 2011 zoširoka potvrdzuje všeobecný trend smerom k jeho zrušeniu; 
vyjadruje však poľutovanie nad tým, že výrazne zvýšenie počtu popráv sa zaznamenalo 
v Irán, Iraku a Saudskej Arábii; vyjadruje vážne sklamanie z toho, že Čína odmietla 
zverejniť dôverné informácie o využívaní trestu smrti a počte popráv, ktoré podľa 
Amnesty International dosahujú tisícky; víta zrušenie trestu smrti v americkom štáte 
Illinois, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že Spojené štáty stále popravujú ľudí napriek 
tomu, že je jedinou krajinou skupiny G-8, ktorá tak postupovala v roku 2011; s obavami 
pripomína, že Bielorusko je jedinou európskou krajinou, ktorá stále využíva trest smrti; 
naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby túto otázku nastoľovali v dialógoch s týmito 
krajinami;

Mučenie a iné kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie
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65. víta prijatie aktualizovaných usmernení politiky EÚ vo vzťahu k tretím krajinám týkajúce 
sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo 
trestania; pripomína však, že náročné úlohy zvyšovania povedomia a uplatňovania treba 
prekonať, aby sa dosiahol skutočný pokrok v politike EÚ;

66. zdôrazňuje dôležitosť prepojenia usmernení EÚ s vykonávacími predpismi Opčného 
protokolu dohovoru OSN proti mučeniu (OPCAT), pričom osobitnú pozornosť treba 
venovať národným preventívnym mechanizmom;

67. vyjadruje poľutovanie nad tým, že politické zneužívanie psychiatrie zostával boľavým 
problémom v mnohých krajinách vrátane Ruska, ktoré majú minulosť využívania 
násilných psychiatrických metód pri podpore antidemokratických režimov, keď sa snažili 
zastrašovať a zastaviť opozičné segmenty spoločnosti a jednotlivcov; s obavami 
zdôrazňuje, že tento trend úzko súvisí s vágnymi a nepostihnuteľnými formami mučenia 
vrátane psychologického teroru a ponižujúcich podmienok vo väzeniach;

68. obracia pozornosť na význam správy osobitného spravodajcu OSN z 5. augusta 2011 
(A/66/268) o mučení a inom krutom, neľudskom či ponižujúcom zaobchádzaní či trestaní, 
zameriavajúcu sa na účinky pobytu v samotkách vrátane používania tejto metódy v 
psychiatrických klinikách; vyjadruje vážne znepokojenie nad dôkazmi z rozličných krajín, 
že psychiatrické nemocnice sa využívajú de facto ako nápravné zariadenia; vyzýva 
podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a ESVČ, aby tomuto problému venovali 
primeranú pozornosť;

69. vyjadruje obavy o budúcu prevádzku rehabilitačných stredísk pre obete mučenia; vyzýva 
ESVČ a pracoviská Komisie, aby pracovali ponad rozdeľujúcu líniu vonkajšej a vnútornej 
politiky s cieľom zabezpečiť, aby línie administratívnych právomocí neohrozovali 
podporu rehabilitačných stredísk zo strany EÚ tak mimo Únie, ako aj vnútri nej;

Diskriminácie spoločenských skupín

70. vyjadruje rozhodné poľutovanie nad tým, že homosexualita sa stále kriminalizuje v 78 
štátoch vrátane piatich, kde sa trestá smrťou; vyzýva tieto štáty, aby homosexualitu 
bezodkladne zbavili nádych kriminality, prepustili osoby väznené pre ich sexuálnu 
orientáciu a aby ich nepopravovali; vyzýva ESVČ, aby plne využívala nástroj LGBT na 
ochranu práv LBGTI osôb vyzýva Radu, aby vypracovala záväzné usmernenia v tejto 
oblasti; vyzýva ESVČ a členské štáty, aby pomáhali obhajcom ľudských práv osôb 
LGBTI v krajinách, kde im hrozí nebezpečenstvo, a vyzýva podpredsedníčku 
Komisie/vysokú predstaviteľku, aby ďalej vysvetľovali rozhodnú oddanosť rovnosti 
a zákazu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodovému 
prejavu a  tým, že odštartujú a podporia iniciatívy na bilaterálnej, medzinárodnej úrovni 
a na úrovni OSN o týchto otázkach; opakuje svoju výzvu Komisii, aby vydala podrobný 
plán pre rovnosť z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity;

71. odsudzuje pokračujúce porušovania ľudských práv páchané na ľuďoch, ktorí sú 
diskriminovaní z dôvodu príslušnosti k určitej kaste, vrátane odopierania rovnosti a 
prístupu k súdnictvu, pokračujúcej segregácie a prekážok plnenia základných ľudských 
práv spôsobených príslušnosťou ku kaste; žiada Radu, ESVČ a Komisiu, aby podľa 
vhodnosti podnikli spoločné kroky v otázke diskriminácie z dôvodu príslušnosti ku kaste 
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vrátanie oznámení EÚ o ľudských právach, rámcov a stratégií a dialógov zameraných na 
konkrétne krajiny;

72. so znepokojením konštatuje, že pôvodným obyvateľom hrozí osobitné nebezpečenstvo 
vystavenia diskriminácii a že sú osobitne citliví na politické, hospodárske a ekologické 
zmeny a narušenia; konštatuje, že veľká väčšina žije pod hranicou chudoby a majú malý 
alebo nijaký prístup k zastúpeniu, politickému rozhodovaniu či systémom súdnictva; 
vyjadruje osobitné znepokojenie nad správami o rozšírenom zaberaní pôdy, násilnom 
vysídľovaní a porušovaní ľudských práv vyplývajúcich z ozbrojeného konfliktu;

Postavenie žien a detí v situáciách ozbrojených konfliktov 

73. oceňuje sústredenú pozornosť venovanú úlohe presadzovania uznesení súvisiacich 
s postavením žien, s mierom a bezpečnosťou v politikách EÚ, ako sa to dokazuje v správe 
o ukazovateľoch EÚ na komplexný prístup EÚ k uplatňovaniu rezolúcií Bezpečnostnej 
rady OSN 1325 a 1820, ktorú Rada EÚ prijala 13. mája 2011; víta politické kroky EÚ na 
zabezpečenie predĺženia mandátu osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka OSN 
pre deti a ozbrojený konflikt na Valnom zhromaždení OSN; má rovnaký názor, ako je 
názor vyjadrený v záveroch Rady z 1. decembra 2011 na spoločnú bezpečnostnú a 
obrannú politiku, že trvalé a systematické zohľadňovanie aspektov súvisiacich s ľudskými 
právami, pohlavím a deťmi postihnutými ozbrojenými konfliktami by mali byť hlavnou 
témou úvah vo všetkých fázach misií SBOP;

74. uznáva, že konkrétny pokrok pri zlepšovaní postavenia žien a detí v situáciách 
ozbrojených konfliktov často závisí od dosiahnutia jasnej a jednotnej zodpovednosti 
štruktúr vo vojenských a bezpečnostných službách pod civilnou kontrolou; preto 
naliehavo vyzýva príslušné inštitúcie EÚ, aby vypracovali a uplatňovali účinnejšie metódy 
na uskutočnenie reforiem v bezpečnostnom sektore v krajinách, ktoré sa nachádzajú 
v konflikte, ako aj v tých, kde sa konflikt už skončil, a v tejto súvislosti s osobitným 
dôrazom na práva žien a detí; vyzýva ESVČ a Komisiu, aby toto brali do úvahy pri 
príprave programov a využívaní nástrojov vonkajšej pomoci, keď sa budú zaoberať 
reformou bezpečnostného sektora;

Práva žien

75. naliehavo vyzýva EÚ, aby posilnila svoje kroky zamerané na skoncovanie s praktikami 
mrzačenia ženských pohlavných orgánov, skorých a nútených manželstiev a prerušenia 
ťarchavosti na základe výberu pohlavia dieťaťa; trvá na tom, aby tieto politiky boli 
hlavnými prvkami prístupu EÚ k rozvojovej spolupráci; zdôrazňuje dôležitosť 
primeraného prístupu k zdravotníckym prostriedkom a informácií o pohlavnom a 
reprodukčnom zdraví, k pohode žien vo všetkých krajinách;

76. naliehavo vyzýva Komisiu a ESVČ, aby osobitnú pozornosť venovali problematike 
mrzačenia ženských pohlavných orgánov ako súčasti celkovej stratégie na boj proti násiliu 
voči ženám vrátane vypracovania akčného plánu EÚ pre oblasti mrzačenia ženských 
pohlavných orgánov v súlade so zásadou svedomitosti; vyzýva ESVČ a členské štáty, aby 
pokračovali v riešení problematiky mrzačenia ženských pohlavných orgánov v politických 
dialógoch s partnerskými krajinami, kde sa tejto praktiky stále dopúšťajú, a zahrnúť do 
týchto dialógov obhajcov ľudských práv, ktorí už pracujú na skončení tejto praktiky, spolu 
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s dievčatami a ženami priamo postihnutými touto praktikou, vodcami spoločenstiev, 
náboženskými vodcami, učiteľmi, zdravotníckymi pracovníkmi a vládnymi činiteľmi na 
miestnej, ako aj na národnej úrovni; zdôrazňuje, že ESVČ by mala vypracovať konkrétny 
súbor nástrojov pre problematiku mrzačenia ženských pohlavných orgánov ako súčasť jej 
opatrení na realizáciu strategického rámca EÚ pre ľudské práva a demokraciu;

77. konštatuje, že Poľsko, Dánsko a Cyprus v programe trojitého predsedníctva sa zaviazali 
aktívne podporovať všetky iniciatívy súvisiace s úsilím o boj proti násiliu voči ženám, 
domácemu násiliu a mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, najmä jeho cezhraničným 
aspektom; pripomína potrebu súdržnosti v vnútorných a vonkajších politikách EÚ na tieto 
témy a naliehavo vyzýva Komisiu, aby stanovila ako prioritu koniec násilie voči ženám a 
dievčatám a pomocou vyčlenenia primeraných finančných zdrojov podporovala cielené a 
inovatívne programy tak v rámci EÚ, ako aj v tretích krajinách;

Práva dieťaťa

78. pripomína konkrétny záväzok uvedený v Lisabonskej zmluve, a to zameriavať sa na práva 
detí vo vonkajších politikách EÚ; poukazuje na to, že takmer všeobecné prijatie Dohovoru 
OSN o právach dieťaťa predstavuje mimoriadne pevný medzinárodný právny základe na 
presadzovanie progresívnych politík v tejto oblasti;

79. víta oznámenie Komisie o programe EÚ pre oblasť práv dieťaťa, ktoré spája ciele tak 
vnútornej, ako aj vonkajšej politiky v jednom politickom dokumente; zdôrazňuje však, že 
treba monitorovať jeho efektívne uplatňovanie;

80. vyjadruje podporu plánom na dosiahnutie ďalšieho pokroku pri vypracúvaní prístupov 
vychádzajúcich z práv k rozvojovej spolupráci, ako je zakotvené v strategickom akčnom 
pláne EÚ pre oblasť ľudských práv; zdôrazňuje naliehavosť realizácie v prípade práv 
dieťaťa, aby sa zabezpečil dlhodobý udržateľný pokrok;

Sloboda náboženského vyznania alebo viery

81. je naďalej hlboko znepokojený tým, že diskriminácia na základe náboženského vyznania 
alebo viery ešte stále existuje vo všetkých oblastiach sveta a že v mnohých krajinách sa 
osobám patriacim k istým náboženským spoločenstvám vrátane náboženských menšín 
naďalej upierajú ich ľudské práva; vyjadruje osobitné znepokojenie nad situáciou v Číne, 
kde jednotlivci, ktorí praktizujú svoje náboženstvo mimo úradne schválených kanálov, 
vrátane kresťanov, moslimov, budhistov a vyznávačov Falun Gong, sú často vystavení 
prenasledovaniu; naliehavo vyzýva Čínu, aby ratifikovala Medzinárodný pakt 
o občianskych a politických právach, ako to sľúbila; naliehavo vyzýva čínske orgány, aby 
prerušili a potom zmenili, prostredníctvom riadnych konzultačných postupov s Tibeťanmi, 
politiky, ktoré veľmi negatívne ovplyvňuje tibetský budhizmus, kultúru a tradície;

82. zdôrazňuje potrebu vypracovania súboru nástrojov na presadzovanie práva na slobodu 
náboženského vyznania alebo viery ako súčasť vonkajšej politiky EÚ; konštatuje, že tento 
súbor nástrojov by mal obsahovať súpis nevyhnutných slobôd týkajúcich sa slobody 
náboženského vyznania alebo viery, aby bolo možno vyhodnotiť situáciu, ako aj metódy, 
ktoré by pomáhali pri zisťovaní prípadov porušovania slobody náboženského vyznania 
alebo viery; vyzýva ESVČ, aby do prípravy súboru nástrojov zapojila organizácie 
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občianskej spoločnosti;

83. zdôrazňuje, že medzinárodné právo v oblasti ľudských práv uznáva slobodu náboženského 
vyznania alebo viery bez ohľadu na stav registrácie, preto by registrácia nemala byť 
nutným predpokladom vyznávania náboženstva; okrem toho so znepokojením poukazuje 
na to, že mnísi a mníšky v Číne sa musia zaregistrovať u vlády a musia pôsobiť pod 
správnymi radami kontrolovanými vládou, a že toto je v rozpore s ich náboženskou 
autonómiou a obmedzuje ich aktivity;

84. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskej službe 
pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, 
Organizácii spojených národov, Rade Európy a vládam krajín a teritórií uvádzaných v 
tomto uznesení.


