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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megerősíti, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában meghatározott egyetemes 
emberi jogok és szabadságok minden egyes emberi lényt megilletnek bármilyen 
körülményre vagy helyzetre, vallásra vagy meggyőződésre, nemre, faji vagy etnikai 
származásra, életkorra, fogyatékosságra, szexuális irányultságra vagy nemi identitásra 
való tekintet nélkül;

2. felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy a fejlesztési együttműködési folyamat egésze 
során teljesítsék az „emberi jogokon alapuló megközelítésre” tett vállalásukat;

3. sürgeti az EU-t, hogy az emberi jogok védelmére és előmozdítására irányuló összes 
rendelkezésre álló eszköz hatékony, következetes és megfontolt igénybevétele, valamint a 
fejlesztési segélyezésre vonatkozó politikánk hatékonysága révén tartsa fenn és töltse be 
az emberi jogok első számú védelmezőjeként játszott szerepét a világban;

4. hangsúlyozza a politikák fejlesztési célú koherenciájának fontosságát annak érdekében, 
hogy az uniós politikák minden területen kedvezményezzék legalább néhány emberi jog 
egyre fokozottabb érvényesülését, illetve hogy az uniós politikák egyike se sértsen emberi 
jogokat;

5. kéri a Bizottságot, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos országstratégiákat építse be a 
harmadik országoknak szánt valamennyi támogatási forma programozásába és 
végrehajtásába, továbbá a stratégiai dokumentumokba és a többéves indikatív 
programokba;

6. felszólít rá, hogy az uniós országtámogatások – és különösen a költségvetési támogatások 
– kidolgozása során az emberi jogok értékelését is illesszék be;

7. újabb erőfeszítésekre szólít fel az emberi jogok védelmezőinek megvédése és támogatása 
érdekében a harmadik országokban, különös tekintettel azokra, akik elkötelezettségük 
miatt fenyegetett helyzetben vannak vagy rettegniük kell; várakozással tekint a 
rugalmasabb és a különlegesen célzott intézkedésekre, amelyeket az emberi jogok 
védelmezőinek megvédése érdekében lehet majd végrehajtani az Európai Demokrácia 
Alapítvány (EDA) keretén belül; 

8. emlékeztet rá, hogy a fejlődés, a demokrácia és a jogállamiság elengedhetetlen feltételei 
az emberi jogok megszilárdulásának, ám nem tekinthetők azonosnak azzal, továbbá 
egymással kölcsönhatásban vannak, illetve támaszai egymásnak; felszólítja az EU-t, hogy 
támogassa a demokratikus és emberi jogokra épülő eszmények megszilárdulását a 
társadalom egészében, különös tekintettel a nemek közötti egyenlőség és a gyermekjogok 
előmozdítására;

9. ragaszkodik hozzá, hogy az Európai Unió harmadik országokkal kötött összes 
megállapodásába foglaljanak bele az emberi jogokra vonatkozó végrehajtható és feltétel 
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nélküli záradékokat;

10. hangsúlyozza, hogy az Unió emberi jogokkal foglalkozó új különleges képviselőjének a 
fejlesztési menetrendet figyelembe kell vennie az emberi jogoknak a világon történő 
előmozdítását célzó valamennyi tevékenység során; e tekintetben szoros együttműködésre 
számít a Parlamenttel és annak bizottságaival az említett kérdésekben;

11. felkéri a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek 
megfelelően és a benne foglalt jogok maradéktalan és szükséges védelme, illetve e jogok 
elsorvadásának megelőzése érdekében különleges védőintézkedések és gondozás 
biztosításával külön is támogassák – a gyermek jogairól szóló egyezmény és nyilatkozat 
alapján – a mindkét nembe tartozó gyermekek szükségleteinek elsőbbségi kielégítését;

12. erőteljesen elítéli a női nemi szervek megcsonkítását mint a nők és lányok testi 
integritásának megsértését, valamint sürgeti a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy a nőkkel 
szembeni erőszak elleni küzdelemre vonatkozó stratégiájában fordítson különös figyelmet 
az ilyen hagyományos, káros gyakorlatokra;
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