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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reafirmă că drepturile și libertățile universale ale omului, așa cum sunt stipulate în
Declarația Universală a Drepturilor Omului, se aplică fiecărei ființe umane, indiferent de 
circumstanțe sau situații, religie sau convingere, sex, rasă sau origine etnică, vârstă, 
dizabilitate, orientare sexuală și identitate de gen;

2. invită Comisia și SEAE să își respecte angajamentul privind aplicarea unei abordări 
bazate pe drepturile omului în cadrul întregului proces de cooperare pentru dezvoltare;

3. îndeamnă UE să își mențină și să își onoreze rolul de lider în apărarea drepturilor omului 
în lume prin utilizarea eficientă, consecventă și echilibrată a tuturor instrumentelor 
disponibile pentru promovarea și protecția drepturilor omului și prin eficacitatea politicii 
sale privind asistența pentru dezvoltare;

4. subliniază importanța coerenței politicilor în favoarea dezvoltării pentru a garanta că 
politicile UE din toate domeniile permit respectarea din ce în ce mai mare a drepturilor ale 
omului, garantând, totodată, faptul că nicio politică a UE nu încalcă drepturile omului;

5. solicită Comisiei să includă strategii de țară privind drepturile omului în cadrul 
programării și implementării tuturor formelor de asistență pentru țările terțe, precum și în 
documentele de strategie și programele indicative multianuale;

6. solicită includerea unei evaluării a drepturilor omului în implementarea modalităților de 
acordare de ajutor ale UE, în special în ceea ce privește sprijinul bugetar;

7. solicită reînnoirea eforturilor de protejare și sprijinire a apărătorilor drepturilor omului în 
țările terțe, în special a celor care sunt amenințați sau se tem din cauza angajamentelor lor; 
așteaptă cu interes măsurile mai flexibile și mai orientate, care vor putea fi adoptate în 
baza Fondului european pentru democrație (FED) pentru a-i proteja pe apărătorii 
drepturilor omului; 

8. reamintește că dezvoltarea, democrația și statul de drept sunt condiții pentru respectarea 
drepturilor omului, dar nu sunt echivalente cu aceasta, aceste interacționând și sprijinindu-
se reciproc; invită UE să sprijine instituirea unor idealuri bazate pe principiul democrației 
și al drepturilor omului în întreaga societate, în special cu scopul de a promova egalitatea 
de gen și drepturile copilului;

9. insistă asupra necesității includerii de clauze executorii și nenegociabile privind drepturile 
omului în toate acordurile încheiate de Uniunea Europeană cu țările terțe;

10. subliniază faptul că, recent numitul Reprezentant Special al UE pentru drepturile omului 
trebuie să țină seama de tematica dezvoltării în toate acțiunile organizate în vederea 
promovării drepturilor omului în lume; în acest sens, se așteaptă la o colaborare strânsă cu 
Parlamentul European și comisiile sale competente;
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11. invită Comisia și SEAE − în contextul Convenției ONU cu privire la drepturile copilului 
și al necesitatea de a asigura o protecție maximă a drepturilor prevăzute de aceasta și de a 
preveni diminuarea lor − să acorde o atenție specială ierarhizării nevoilor copiilor, atât 
băieți cât și fete, sub forma unor măsuri speciale de protecție și îngrijire, pe baza 
Convenției cu privire la drepturile copilului și a Declarației drepturilor copilului;

12. condamnă cu fermitate mutilarea genitală a femeilor (MGF) considerând-o o încălcare a 
integrității corporale a femeilor și fetelor și îndeamnă Comisia și SEAE să acorde o atenție 
specială acestor practici tradiționale vătămătoare în strategia de combatere a violenței 
împotriva femeilor.
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