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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. potwierdza, że powszechne prawa człowieka i wolności, przewidziane w Powszechnej 
deklaracji praw człowieka, mają zastosowanie do każdej istoty ludzkiej niezależnie od 
jakichkolwiek okoliczności lub sytuacji oraz religii lub przekonań, płci, pochodzenia 
rasowego lub etnicznego, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub tożsamości 
płciowej;

2. wzywa Komisję i ESDZ, by spełniły obietnicę stosowania „podejścia opartego na 
prawach człowieka” w całym procesie współpracy na rzecz rozwoju;

3. wzywa UE, aby utrzymała i wypełniała rolę czołowego obrońcy praw człowieka na 
świecie za pomocą skutecznego, spójnego i rozważnego korzystania ze wszystkich 
instrumentów, jakimi dysponuje, w celu propagowania i ochrony praw człowieka oraz 
zapewnienia skuteczności polityki w zakresie pomocy rozwojowej;

4. podkreśla znaczenie spójności polityki na rzecz rozwoju polegające na tym, że strategie 
UE we wszystkich obszarach mają umożliwiać coraz szersze wdrażanie praw człowieka, 
a jednocześnie żadna polityka UE nie może naruszać praw człowieka;

5. zwraca się do Komisji, by włączyła krajowe strategie w zakresie praw człowieka do 
procesu programowania i wdrażania wszelkiej pomocy dla państw trzecich, a także do 
dokumentów strategicznych i wieloletnich programów indykatywnych;

6. apeluje o uwzględnianie oceny praw człowieka podczas wdrażania zasad UE dotyczących 
pomocy krajowej, w szczególności odnoszących się do wsparcia budżetowego;

7. apeluje o ponowienie wysiłków na rzecz ochrony i wsparcia obrońców praw człowieka 
w państwach trzecich, zwłaszcza osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia lub 
żyjących w strachu z powodu ich zaangażowania; oczekuje na elastyczniejsze, 
ukierunkowane działania, jakie można będzie podjąć na rzecz ochrony obrońców praw 
człowieka w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji; 

8. przypomina, że rozwój, demokracja i praworządność są warunkami wstępnymi 
korzystania z praw człowieka, ale nie są mu równoznaczne, oraz że oddziałują one 
wzajemnie na siebie i wzajemnie się wzmacniają; apeluje do UE, aby wspierała 
wprowadzanie w społeczeństwie demokratycznych, opartych na prawach człowieka 
ideałów, zwłaszcza w celu propagowania równouprawnienia płci i praw dzieci;

9. nalega, aby do wszystkich umów zawieranych przez UE z państwami trzecimi włączano 
możliwe do wyegzekwowania i niepodlegające negocjacji klauzule praw człowieka;

10. podkreśla, że nowy specjalny przedstawiciel UE ds. praw człowieka musi uwzględniać 
aspekt rozwoju we wszystkich działaniach, których celem jest propagowanie praw 
człowieka na świecie; w związku z tym oczekuje bliskiej współpracy w tej dziedzinie 
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z Parlamentem oraz jego odnośnymi komisjami;

11. zwraca się do Komisji i ESDZ, aby, mając na uwadze Konwencję o prawach dziecka 
ONZ i konieczność zapewnienia najpełniejszej ochrony gwarantowanych nią praw, 
a także konieczność zapobieżenia ich dewaluowaniu się, w szczególny sposób wspierały 
nadawanie priorytetowego charakteru potrzebom dzieci obu płci w zakresie specjalnej 
ochrony i opieki, w oparciu o konwencję oraz Deklarację praw dziecka;

12. zdecydowanie potępia proceder okaleczania narządów płciowych kobiet, traktując go jako 
pogwałcenie nienaruszalności cielesnej kobiet i dziewcząt, oraz nalega, aby w strategii 
walki z przemocą wobec kobiet Komisja i EEAS zwróciły szczególną uwagę na tego 
rodzaju szkodliwe praktyki dyktowane tradycją.
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