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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. ponovno potrjuje, da splošne človekove pravice in svoboščine, določene v Splošni 
deklaraciji o človekovih pravicah, veljajo za vse ljudi, ne glede na okoliščine ali položaj, 
veroizpoved ali prepričanje, spol, rasno ali etično poreklo, starost, invalidnost, spolno 
usmerjenost ali spolno identiteto;

2. poziva Komisijo in ESZD, naj izpolnita zavezo, da bo pristop, ki temelji na spoštovanju 
človekovih pravic, upoštevan v celotnem procesu razvojnega sodelovanja;

3. poziva EU, naj ohrani in izvaja svojo vlogo vodilne zagovornice spoštovanja človekovih 
pravic po vsem svetu z učinkovito, dosledno in premišljeno uporabo vseh razpoložljivih 
instrumentov za spodbujanje in zaščito človekovih pravic in učinkovitost naše razvojne 
politike;

4. poudarja pomen usklajenosti politik za razvoj, s katero naj bi zagotovili, da bodo politike 
EU na vseh področjih omogočale doslednejše uresničevanje človekovih pravic na vseh 
področjih, pa tudi, da nobena politika EU ne bo kršila človekovih pravic;

5. poziva Komisijo, naj vključi strategije za človekove pravice za posamezne države v 
načrtovanje in izvajanje vseh vrst pomoči tretjim državam ter v strateške dokumente in 
večletne okvirne programe;

6. predlaga, da se ocena stanja na področju človekovih pravic upošteva pri oblikovanju 
pogojev za pomoč EU posameznim državam, zlasti glede proračunske podpore;

7. poziva k novim prizadevanjem za zaščito in podporo zagovornikov človekovih pravic v 
tretjih državah, zlasti tistim, ki so zaradi svojega delovanja ogroženi ali živijo v strahu; z 
veseljem pričakuje bolj prožne in ciljno usmerjene ukrepe, s katerimi se bodo lahko 
zaščitili zagovorniki človekovih pravic v okviru Evropske ustanove za demokracijo; 

8. opozarja, da razvoj, demokracija in pravna država še ne pomenijo spoštovanja človekovih 
pravic, so pa nujni pogoja za to, ter da so medsebojno povezani in se medsebojno 
podpirajo; poziva EU, naj podpre uveljavljanje demokratičnih idealov in idealov, ki 
temeljijo na spoštovanju človekovih pravic, v celotni družbi, in zlasti spodbuja enakost 
spolov in otrokove pravice;

9. vztraja, da se v vse sporazume, ki jih Evropska unija sklene s tretjimi državami, vključijo 
izvršljive klavzule o človekovih pravicah, o katerih se ni mogoče pogajati;

10. poudarja, da mora novi posebni predstavnik EU za človekove pravice pri vseh ukrepih za 
spodbujanje človekovih pravic v svetu upoštevati razvojni vidik; glede tega pričakuje 
tesno sodelovanje s Parlamentom in njegovimi zadevnimi odbori;

11. ob upoštevanju Konvencije ZN o otrokovih pravicah, in dejstva da je treba kar najbolje 
zaščititi pravice iz te konvencije ter preprečiti njihovo kršenje, poziva Komisijo in ESZD, 
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naj poskrbita za posebno podporo, da bodo potrebe dečkov in deklic, ki potrebujejo 
posebno varstvo in skrb, postale prednostna naloga, v smislu posebnih zaščitnih ukrepov 
in skrbi na podlagi Konvencije o otrokovih pravicah in Deklaracije o pravicah otrok; 

12. strogo obsoja pohabljanje ženskih spolnih organov, kot poseg v nedotakljivost teles žensk 
in deklet, in poziva Komisijo in ESZD, naj bosta pri pripravi strategije za boj proti nasilju 
nad ženskami posebej pozorna na take škodljive tradicionalne prakse.
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