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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον 
κόσμο το 2013 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα
(2014/2216(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ), 
καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία (11855/2012), όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο 
Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στον κόσμο για το 2013, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 
Ιουνίου 2014,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της 
ΚΕΠΠΑ το 2013, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2014,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2014 της Επιτροπής σχετικά με τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την εξωτερική βοήθεια και την εφαρμογή 
τους το 2013 (COM(2014)0501), που εγκρίθηκε στις 13 Αυγούστου 2014, και τα 
συνοδευτικά έγγραφα, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2012 και την 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα1,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και ειδικότερα τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και 
προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις λεσβίες, τους 
ομοφυλόφιλους, τα αμφιφυλόφυλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και προστασία της ελευθερίας 
θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 24 
Ιουνίου 2013, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ελευθερία έκφρασης εντός 
και εκτός διαδικτύου, που εγκρίθηκαν στις 12 Μαΐου 2014,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2014, σχετικά με 
τη δέκατη επέτειο των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0575.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ 
υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά τις προτεραιότητες 
της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών2,

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με 
την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την υποστήριξη 
του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) από την ΕΕ: αντιμετώπιση των 
προκλήσεων και υπέρβαση των δυσκολιών4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το έγκλημα 
επίθεσης5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τις εξωτερικές 
πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 20ας Δεκεμβρίου 
2012 (A/RES/67/176)  για τη θέσπιση μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την εξάλειψη των 
βασανιστηρίων στον κόσμο7,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 1325, 1820, 1888, 1889 και 1960 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

– έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τους δείκτες της ΕΕ για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή εκ μέρους της ΕΕ των ψηφισμάτων 1325 και 
1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την 
ειρήνη και την ασφάλεια, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 13 Μαΐου 2011,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα: εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, Σεβασμός και 
Αποκατάσταση», που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμά του 17/4 της 16ης Ιουνίου 2011,

– έχοντας υπόψη τον τομεακό οδηγό ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών) 
σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 

                                               
1 ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 69.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0252.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2014)0259.
4 ΕΕ C 59 Ε της 28.2.2012, σ. 150.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2014)0013.
6 ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 165.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0206.
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2013,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, για την πολιτική διεθνούς 
εμπορίου στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών όσον αφορά την αλλαγή του 
κλίματος3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 με τίτλο 
«Αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης 
για αλλαγή»,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) της 5ης Μαρτίου 2014 (JOIN(2014)8) 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την «Υπεύθυνη 
προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου: 
προς μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση»,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (UNCAC),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη διαφθορά 
στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: the impact on human rights in third countries4,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της ΕΕ, της 12ης Μαΐου 2014,

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με 
την αρχή της «Ευθύνης Προστασίας» (R2P) των Ηνωμένων Εθνών5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0000/2014),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της ΣΕΕ ενίσχυσε περαιτέρω τη δέσμευση της ΕΕ 

                                               
1 ΕΕ C 99 E, 3.4.2012, σ. 101.
2 ΕΕ C 99 E 3.4.2012, σ. 31.
3 ΕΕ C 99 E 3.4.2012, σ. 94.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0394.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0180.
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να ενεργεί στη διεθνή σκηνή με γνώμονα τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της 
ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του διεθνούς δικαίου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή και η διαφύλαξη της 
οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους των δράσεων της ΕΕ στο διεθνές σκηνικό·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία της ΕΕ στις εξωτερικές της σχέσεις θα ενισχυθεί 
μέσω της αύξησης της συνεκτικότητας μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών της 
πολιτικών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της νέας Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης 
Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 
(ΑΕ/ΥΕ) ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτελέσουν μια από τις πρωταρχικές της 
προτεραιότητες και ότι σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει ως πυξίδα για όλες τις σχέσεις 
της με τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια επανέλαβε επίσης τη δέσμευση της 
ΕΕ να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε τομέα των εξωτερικών σχέσεων 
«χωρίς εξαιρέσεις»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του νέου σχεδίου δράσης της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και η ανανέωση της 
εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα 
συμπεριληφθούν στην ατζέντα της ΕΕ στις αρχές του 2015·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Ιουνίου 2014 το Συμβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση 
της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2013, η 
οποία κάλυψε το πρώτο πλήρες έτος εφαρμογής του στρατηγικού πλαισίου και του 
σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 2013 ήταν επίσης το πρώτο πλήρες έτος της νέας εντολής του Ειδικού 
Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση της ΕΕ και τα γεγονότα μετά την περίοδο 
αναφοράς της αποτελούν θλιβερή υπενθύμιση του βαρέος ανθρώπινου κόστους που 
συνεπάγεται η μη τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχει επίσης σημαντικό υλικό και δημοσιονομικό κόστος για την ΕΕ ως αποτέλεσμα 
της μη τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν η έλλειψη σεβασμού στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και η έλλειψη νόμιμης δημοκρατικής συμμετοχής οδηγούν σε 
αστάθεια, αποτυχημένα κράτη, ανθρωπιστικές κρίσεις και ένοπλες συγκρούσεις, 
φαινόμενα στα οποία η ΕΕ είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ στην ουσιαστική πολυμερή προσέγγιση, με 
τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ και έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα 
βασιζόμενο σε οικουμενικούς κανόνες και τις αξίες είναι το πλέον κατάλληλο για την 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της υπήρξαν πιστοί 
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σύμμαχοι του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ήδη από την ίδρυσή του, παρέχοντας σε 
αυτό οικονομική, πολιτική, διπλωματική και υλικοτεχνική υποστήριξη, προωθώντας 
παράλληλα την οικουμενικότητα του καταστατικού της Ρώμης και υπερασπίζοντας την 
ακεραιότητά του με στόχο να ενισχύσουν την ανεξαρτησία του Δικαστηρίου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 17ης Ιουλίου 2014 το Κοινοβούλιο 
επανέλαβε ότι υποστηρίζει σθεναρά την έγκριση των τροπολογιών της Καμπάλα στο 
Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ, συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας για το 
έγκλημα της επίθεσης, και κάλεσε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να τις επικυρώσουν και 
να τις ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τροπολογία για το έγκλημα της επίθεσης θα συμβάλει στην επικράτηση του κράτους 
δικαίου σε διεθνές επίπεδο και στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, αποτρέποντας την 
παράνομη χρήση βίας και συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων και 
στην εδραίωση της διαρκούς ειρήνης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 59η σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη 
θέση των γυναικών, που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη από τις 9 έως τις 20 Μαρτίου 
2015, θα εστιάσει στη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στη Διακήρυξη του Πεκίνου και 
την Πλατφόρμα Δράσης, συμπεριλαμβάνοντας τις τρέχουσες προκλήσεις που 
παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους και, κατά συνέπεια, την επίτευξη της ισότητας των 
φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών, καθώς επίσης και τις ευκαιρίες για 
επίτευξη της ισότητας των φύλων και χειραφέτησης των γυναικών στην ατζέντα των 
αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας για την περίοδο μετά το 2015·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ διαφθοράς και παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα διαιωνίζει και επιδεινώνει τις ανισότητες και τις διακρίσεις, και κατά 
συνέπεια εμποδίζει την ισότιμη άσκηση των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, 
κοινωνικών και μορφωτικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι 
οι πράξεις διαφθοράς συνδέονται συχνά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
κατάχρηση εξουσίας και έλλειψη λογοδοσίας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εργασιακά και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα υφίστανται 
σοβαρή επίθεση σε όλο τον κόσμο, ενώ οι μέθοδοι λειτουργίας των εταιρειών έχουν 
βαθύ αντίκτυπο στα δικαιώματα των εργαζομένων, των κοινοτήτων και των 
καταναλωτών, εντός και εκτός Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής νομοθεσία 
περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβάλλει στα κράτη το καθήκον να προστατεύουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες των εταιρειών που 
υπάγονται στη δικαιοδοσία τους δεν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να 
διασφαλίζουν ότι τα θύματα έχουν στη διάθεσή τους αποτελεσματικές μορφές 
αποκατάστασης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 16 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ) αναφέρει πως οι ενήλικοι άνδρες και γυναίκες, χωρίς κανένα 
περιορισμό λόγω φυλής, ιθαγένειας ή θρησκείας, έχουν δικαίωμα να συνάπτουν γάμο 
και να δημιουργούν οικογένεια και έχουν ίσα δικαιώματα όσον αφορά τον γάμο, τόσο 
στη διάρκεια του γάμου όσο και κατά τη διάλυσή του·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 της ΟΔΔΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων 
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να ζητούν άσυλο λόγω δίωξής τους σε άλλες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των προσφύγων αναφέρει ρητά ότι 
όλοι οι πρόσφυγες δικαιούνται ειδική προστασία και ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να 
απελαύνει ή να επιστρέφει πρόσφυγα σε επικράτεια στην οποία αυτός αντιμετωπίζει 
διώξεις ή απειλές για τη ζωή ή την ελευθερία του·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως οι υψηλές 
θερμοκρασίες, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι ακραίες καιρικές συνθήκες, 
θα εντείνουν τις προκλήσεις της παγκόσμιας αστάθειας και, συνεπώς, την απειλή για 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος 
«κλιματικός πρόσφυγας», ο οποίος χρησιμοποιείται για τα άτομα που αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να αναζητήσουν καταφύγιο στο εξωτερικό ως 
αποτέλεσμα της αλλαγής του κλίματος, δεν αναγνωρίζεται ακόμα στο διεθνές δίκαιο 
ούτε σε νομικά δεσμευτικές διεθνείς συμφωνίες·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα έκθεση, ενώ συντάχθηκε ως απάντηση στην ετήσια 
έκθεση της ΕΕ που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, αποτελεί μια μακροπρόθεσμη 
ανάλυση των δραστηριοτήτων της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στα ψηφίσματά του σχετικά με τις 
προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις και την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, έχει τονίσει την ανάγκη διαρκούς προβληματισμού σχετικά με 
τις πρακτικές του που αφορούν την ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις δραστηριότητές του και τη συνέχεια που δίδεται στα επείγοντα 
ψηφίσματά του σχετικά με παραβιάσεις της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

Κεντρική θέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ

1. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το προοίμιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η ΕΕ «τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της»· 
τονίζει ότι τούτο δεν αποτελεί αφηρημένη έννοια, αλλά αντιθέτως, η συγκεκριμένη 
διατύπωση εμπεριέχει μια έμφαση στην πραγματική ζωή, στις απτές πτυχές της 
ύπαρξης και στη συνταγματική κατοχύρωση των θεμελιωδών αναγκών που βασίζεται 
στην απαραβίαστη αξιοπρέπεια κάθε ατόμου·

2. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να τοποθετήσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των σχέσεων της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών της εταίρων και σε όλες τις υψηλού επιπέδου 
δηλώσεις και συνεδριάσεις· δίνει έμφαση στη σημασία της αποτελεσματικής, συνεπούς 
και συνεκτικής εφαρμογής της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ, σύμφωνα 
με τις ρητές υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία· επαινεί τη νέα Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 
(ΑΕ/ΥΕ) διότι ανέφερε δημόσια την ειλικρινή της δέσμευση για την εφαρμογή αυτών 
των αρχών·

3. τονίζει ότι είναι σημαντική για τα κράτη μέλη της ΕΕ η ομοφωνία υπέρ του αδιαίρετου 
και οικουμενικού χαρακτήρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και, ιδιαίτερα, υπέρ της 
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επικύρωσης όλων των διεθνών μέσων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν εγκριθεί 
από τον ΟΗΕ· καλεί την ΕΕ να τηρήσει το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από το διεθνές σύμφωνο 
για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
ΣΕΕ· καλεί την ΕΕ να προωθήσει περαιτέρω τα οικουμενικά πρότυπα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ως βάση της συνεργασίας της με τρίτες χώρες και περιφερειακούς 
οργανισμούς, στο πλαίσιο πολιτικών συνομιλιών αλλά και συνομιλιών που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

4. επισημαίνει ότι, πέραν του ανθρώπινου πόνου, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη 
το υλικό και δημοσιονομικό κόστος της μη τήρησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
καθώς η έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και η έλλειψη νόμιμης 
δημοκρατικής συμμετοχής οδηγούν σε αστάθεια, διαφθορά, αποτυχημένα κράτη, 
ανθρωπιστικές κρίσεις ή ένοπλες συγκρούσεις, φαινόμενα που υπονομεύουν τις 
προσπάθειες της ΕΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή της πολιτική, και στα οποία η ΕΕ ή 
τα κράτη μέλη της υποχρεούνται να αντιδράσουν στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας· 
χαιρετίζει, σε σχέση με το θέμα αυτό, τις πρόσφατες προσπάθειες της ΕΕ να
συμπεριλάβει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης που συνδέεται με την πρόληψη κρίσεων· calls, however, for a stronger 
preventative action, and urges the VP/HR, the Commission and the Member States to 
develop a human rights-based crisis prevention element which should be added to the 
EU Comprehensive Approach to external conflicts and crises;

Ετήσια έκθεση της ΕΕ ως εργαλείο αναφοράς για την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και δημοκρατίας της ΕΕ

5. χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2013· καλεί τη νέα ΑΕ/ΥΕ να δεσμευτεί 
ότι θα συμμετάσχει μελλοντικά σε δύο ετήσιες συζητήσεις για την πολιτική 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας της ΕΕ σε συνόδους της ολομέλειας του 
Κοινοβουλίου, ότι θα παρουσιάσει την έκθεση της ΕΕ και θα απαντήσει στην έκθεση 
του Κοινοβουλίου·

6. συγχαίρει την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή για την ολοκληρωμένη 
και σαφή έκθεση που υπέβαλαν σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ κατά την περίοδο 
αναφοράς· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την άποψή του ότι οι ειδικές ανά χώρα εκθέσεις θα 
πρέπει να έχουν ένα αυστηρότερο πλαίσιο που θα βασίζεται σε διάφορους δείκτες και 
θα επιτρέπει τον καθορισμό κριτηρίων αναφοράς για την εκτίμηση τόσο των θετικών 
όσο και των αρνητικών τάσεων, την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των δράσεων της 
ΕΕ και την αξιοποίησή τους για την προσαρμογή των επιπέδων της στήριξης που 
παρέχεται μέσω της ΕΕ ανάλογα με την πρόοδο που σημειώνεται σε σχέση με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη χρηστή 
διακυβέρνηση· σημειώνει ότι η χρήση τέτοιων δημόσιων δεικτών θα ήταν σύμφωνη με 
αρκετούς στόχους που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία και θα ενίσχυε τη συνεπή εφαρμογή των προϋποθέσεων 
που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή την αξιολόγηση του αντικτύπου των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές της ΕΕ·
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7. εμμένει στην άποψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να καταβάλουν από 
κοινού κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσουν τη μορφή της έκθεσης, με στόχο να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της ως εργαλείου επικοινωνίας, διατηρώντας συγχρόνως 
την περιεκτικότητά της ως έκθεσης εφαρμογής για το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο 
δράσης της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· 
επαναλαμβάνει την προθυμία του να συμμετάσχει σε μια ενεργή και εποικοδομητική 
συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την εκπόνηση μελλοντικών 
εκθέσεων·

Η υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου και σχεδίου δράσης της ΕΕ

8. επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για το στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το 
2012, χαρακτηρίζοντάς το σημαντικό ορόσημο που ανοίγει νέους ορίζοντες στη χάραξη 
πολιτικών και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ ως προς την υποχρέωση που απορρέει 
από τη Συνθήκη για ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε 
πτυχή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ «χωρίς εξαιρέσεις»·

9. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να 
εκπονήσουν μια έκθεση ορθής εφαρμογής για το πρώτο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2012-2014) και καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την 
ΕΥΕΔ να συμπεριλάβουν τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και την 
κοινωνία των πολιτών στην αναθεώρηση και τις διαβουλεύσεις που θα οδηγήσουν στην 
έγκριση νέου σχεδίου δράσης, με ισχύ από τις αρχές του 2015· χαιρετίζει τις 
συζητήσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη ιεράρχηση των στόχων στο νέο σχέδιο 
δράσης αλλά προειδοποιεί ότι πρέπει να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών 
όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στους 
τομείς πολιτικής της ΕΕ·

10. εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την υλοποίηση της δέσμευσης του 
στρατηγικού πλαισίου να «τεθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των 
σχέσεων της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών της 
εταίρων»· ζητεί, επομένως, την απερίσπαστη προσοχή της ΑΕ/ΥΕ και της ΕΥΕΔ όσον 
αφορά την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης και τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις σχέσεις της ΕΕ με 
τους στρατηγικούς εταίρους της σε κεντρικά πλαίσια όπως οι σύνοδοι κορυφής και τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου·

Εντολή του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

11. αναγνωρίζει τη σημασία της εντολής που δόθηκε στον πρώτο Ειδικό Εντεταλμένο της 
ΕΕ (ΕΕΕΕ) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και του έργου που έχει επιτελέσει μέχρι 
στιγμής· προτρέπει τον ΕΕΕΕ να συνεχίσει να ενισχύει την προβολή της ΕΕ και τη 
συμμετοχή της σε πολυμερείς και περιφερειακούς μηχανισμούς για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα (τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΑΣΕ, τον ASEAN, 
την Αφρικανική Ένωση, τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας), να προωθεί βασικές 
θεματικές προτεραιότητες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αντικατοπτρίζονται στις πρόσφατα εγκριθείσες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, να εργάζεται για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών 
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σε όλο τον κόσμο και να συμβάλλει στην ενσωμάτωση, τη συνοχή, τη συνέπεια και την 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ·

12. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ως γενική αρχή την πρακτική της συστηματικής 
συμπερίληψης της συνεργασίας με τον ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην 
εντολή των μελλοντικών γεωγραφικών ΕΕΕΕ·

13. ζητεί από το Συμβούλιο να θεσμοθετήσει τη θέση του ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ώστε να καταστεί μόνιμη υπηρεσία·

Εσωτερική/εξωτερική συνοχή στην πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας 
της ΕΕ

14. τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να συνάδει με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες, να διασφαλίζει τη συνεκτικότητα 
μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών και να αποφεύγει τα διπλά μέτρα και 
σταθμά· ζητεί, επομένως, την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τους 
στρατηγικούς εταίρους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση κοινών κατώτατων ορίων 
για τα κράτη μέλη και τους αξιωματούχους της ΕΕ όσον αφορά τα ελάχιστα σημεία 
προβληματισμού που θα πρέπει να θέτουν υπόψη των στρατηγικών συνομιλητών τους 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Μέσα πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ

Στρατηγικές ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ρόλος των αντιπροσωπειών της ΕΕ

15. συγχαίρει την ΕΥΕΔ για την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου στρατηγικών 
ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι οποίες καταρτίστηκαν με ιδιαίτερη έμφαση 
στην ευθύνη σε επίπεδο αντιπροσωπειών ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του, για τη 
συνεχιζόμενη έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά το περιεχόμενο των ανά χώρα 
στρατηγικών· προτρέπει την ΕΥΕΔ να εγκρίνει δείκτες για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητάς τους και να προσεγγίζει άμεσα τις ενότητες της ετήσιας έκθεσης 
για κάθε χώρα ως εκθέσεις εφαρμογής για τις στρατηγικές των χωρών· 

16. επικροτεί το σχεδόν ολοκληρωμένο δίκτυο σημείων επαφής για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και συνδέσμων για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να καταρτίσουν σαφείς 
επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον ρόλο τους στις 
αντιπροσωπείες, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους, να 
δημιουργήσουν αξιόπιστα πρότυπα και να αποφύγουν ασυνέπειες μεταξύ των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ· 

Συνομιλίες και διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

17. επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει τις ειδικές συνομιλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως 
μέσο της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· αναγνωρίζει την αξία της 
συμμετοχής σε διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμη και με χώρες που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων· 
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υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να αντλεί σαφή πολιτικά 
συμπεράσματα όταν ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχει θετική έκβαση, 
και σε αυτές τις περιπτώσεις να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη δημόσια διπλωματία, με 
σκοπό να περιφρουρήσει τη δημόσια αξιοπιστία της πολιτικής ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων της ΕΕ· προειδοποιεί, περαιτέρω, ότι οι συζητήσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα δεν θα πρέπει να απομακρύνονται από τις πολιτικές συνομιλίες υψηλού 
επιπέδου·

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

18. χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο των κατευθυντήριων γραμμών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τα αμφιφυλόφιλα, 
διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα και των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για την 
ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων το έτος αναφοράς 2013, καθώς και 
των κατευθυντηρίων γραμμών για την ελευθερία έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, 
το 2014·

19. υπενθυμίζει εντούτοις στην ΕΥΕΔ και στο Συμβούλιο την πρόκληση της εφαρμογής 
και, κατά συνέπεια, την ανάγκη αξιολόγησης της εφαρμογής των κατευθυντηρίων 
γραμμών της ΕΕ σε επίπεδο χώρας· προτρέπει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να 
παρέχουν συνεχή κατάρτιση και ενημέρωση στο προσωπικό της ΕΥΕΔ και των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ, καθώς και στους διπλωμάτες των κρατών μελών, για να 
διασφαλίσουν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα 
έχουν την αναμενόμενη επίδραση στην επιτόπου διαμόρφωση πραγματικών πολιτικών·

Πολιτικές της ΕΕ για τη στήριξη του εκδημοκρατισμού και των εκλογών 

20. τονίζει ότι είναι σημαντικό να δίνεται συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις των
αποστολών παρατήρησης εκλογών, χρησιμοποιώντας τα μέσα αυτά ως μέρος ενός 
«οδικού χάρτη για τη δημοκρατία» στην ενδιαφερόμενη χώρα και αναθέτοντας στον 
επικεφαλής παρατηρητή ειδικό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής των 
συστάσεων, ως συνεκτικό μέρος της ολοκληρωμένης προσέγγισης στήριξης της 
δημοκρατίας από το Κοινοβούλιο και με την υποστήριξη των μόνιμων οργάνων του 
Κοινοβουλίου (συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Στήριξης της Δημοκρατίας και 
Εκλογικού Συντονισμού)·

21. καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να εργάζεται για τον καθορισμό των βέλτιστων πρακτικών 
σε αυτόν τον τομέα, για να υποστηρίξει και να ενοποιήσει τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού· ενθαρρύνει την ανάπτυξη εργαλείων πολιτικής και επιχειρησιακών 
μέσων για να εφαρμοστούν σε χώρες προτεραιότητας με σκοπό την ένταξη μέτρων 
στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων πρόληψης των συγκρούσεων και διαμεσολάβησης, στην προσέγγιση της ΕΕ με 
συνεκτικό, ευέλικτο και αξιόπιστο τρόπο·

22. επικροτεί το πιλοτικό έργο ανά χώρα που έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιηθεί από 
εννέα αντιπροσωπείες της ΕΕ με σκοπό την αύξηση της συνοχής για τη στήριξη της 
δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, όπως δρομολογήθηκε στα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου το 2009 και 2010 και όπως ενσωματώθηκε στο στρατηγικό πλαίσιο και 
το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία το 2012·
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23. ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να βελτιώσουν τον συντονισμό των δράσεων της 
ΕΕ όσον αφορά τη δεύτερη γενιά πιλοτικών χωρών, ώστε να εξασφαλίσουν ότι όλα τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ θα συνδυάσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους και θα 
συμμετάσχουν στην αποτελεσματική στήριξη της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, 
σύμφωνα με την ολοκληρωμένη προσέγγιση του Κοινοβουλίου για στήριξη της 
δημοκρατίας·

Στήριξη της ΕΕ για υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

24. επικροτεί τα ειδικά συμπεράσματα του Συμβουλίου για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη δέκατη επέτειο των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ 
για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΥΑΔ)· συγχαίρει, επιπλέον, την 
Επιτροπή επειδή χρησιμοποιεί μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης EIDHR 
προκειμένου να παράσχει έκτακτες επιχορηγήσεις σε υπερασπιστές ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που βρίσκονται σε άμεση απειλή και προτρέπει την Επιτροπή να 
διερευνήσει νέους τρόπους υποστήριξης των ΥΑΔ·

25. επαναλαμβάνει την έκκλησή της στην ΕΥΕΔ να συνεχίσει να προστατεύει τις ΜΚΟ, 
τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους ακτιβιστές της κοινωνίας 
των πολιτών, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των συνομιλιών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στην ΕΕ και προωθώντας τις θεματικές προτεραιότητες και τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· σε αυτό το πλαίσιο, 
ενθαρρύνει τη διοργάνωση εκστρατειών που θα απευθύνονται σε υπερασπιστές 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμη και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές τρίτων 
χωρών, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση των στόχων της πολιτικής της ΕΕ·

26. ζητεί από την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αρχίσουν ρεαλιστικό πολιτικό 
διάλογο με τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο την ανεύρεση των 
βέλτιστων τρόπων εξασφάλισης ευνοϊκού περιβάλλοντος για το έργο τους· ζητεί από 
την ΕΕ να ενισχύσει την ενεργή διπλωματία της σε τρίτες χώρες και να ενδυναμώσει τη 
θέση των σημείων επαφής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σκοπό την ενσωμάτωση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο καθημερινό πολιτικό έργο της αντιπροσωπείας της 
ΕΕ, συγκεντρώνοντας συστηματικά τα ονόματα των πολιτικών κρατουμένων, 
παρακολουθώντας τις δίκες και πραγματοποιώντας επισκέψεις σε φυλακές· τονίζει ότι 
είναι αναγκαίο η ΕΕ να χρησιμοποιήσει δημόσια διπλωματία για να υποστηρίξει τους 
υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ζητήσει την απελευθέρωση των 
φυλακισμένων ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Στήριξη της ΕΕ στα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και στους πολυμερείς 
οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

27. υπενθυμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του να στηρίξουν ένα ισχυρό πολυμερές σύστημα προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή την Τρίτη 
Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(UNHRC), το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το 
έργο συναφών εξειδικευμένων οργανισμών, όπως το ΔΓΕ·

28. υπενθυμίζει την κατηγορηματική του θέση για θεσμοθέτηση της παρουσίας του στις 
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συνόδους της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπως εκφράζεται στο 
ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2013 για τις προτεραιότητες της ΕΕ στο Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη θεωρεί απαραίτητη για να συνεχιστεί η πρακτική της 
αποστολής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συναφείς συνόδους του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ·

29. επαναλαμβάνει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της ΕΕ σε όλους τους 
μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή της 
Γενικής Συνέλευσης και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC)· 
προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετέχουν στους μηχανισμούς αυτούς 
υποστηρίζοντας από κοινού με άλλους και αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο σε 
ψηφίσματα, συμμετέχοντας ενεργά σε συζητήσεις και διαδραστικούς διαλόγους και 
εκδίδοντας δηλώσεις· υποστηρίζει σθεναρά την αναπτυσσόμενη πρακτική των 
διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών στην ΕΕ·

30. τονίζει και πάλι τη σημασία που έχει ο ουσιαστικός συντονισμός και η συνεργασία 
μεταξύ της ΕΥΕΔ, της Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ, κυρίως μέσω των αντιπροσωπειών 
της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη, να μεριμνήσει για την ενίσχυση της συνοχής της 
ΕΕ με έγκαιρες και ουσιαστικές διαβουλεύσεις, ώστε να παρουσιάζεται η θέση της ΕΕ 
ως ομόφωνη·

31. επιβεβαιώνει εκ νέου τη σημασία της ενσωμάτωσης του έργου που πραγματοποιείται 
στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, της Τρίτης 
Επιτροπής και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις συναφείς 
εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΕ, με σκοπό τη διασφάλιση της 
συνοχής·

Πολιτική της ΕΕ για τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

32. επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στο έργο του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου και στον ρόλο του όσον αφορά τον τερματισμό της ατιμωρησίας των 
αυτουργών των βαρύτερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα· 
συνεχίζει να επαγρυπνεί για οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης της νομιμότητάς του· 
θεωρεί ότι ο αυξανόμενος αριθμός συμβαλλόμενων μερών συνιστά σημαντική εξέλιξη 
στην ενίσχυση της οικουμενικότητας του Δικαστηρίου· χαιρετίζει την επικύρωση του 
Καταστατικού της Ρώμης από την Ακτή Ελεφαντοστού τον Φεβρουάριο του 2013·

33. εκφράζει τη λύπη του διότι το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο δεν έχει ακόμη συμπεριληφθεί στον νέο κατάλογο του κανονισμού ΣΓΠ με 
τις συμβάσεις που απαιτούνται για την απόκτηση καθεστώτος ΣΓΠ+· διαπιστώνει ότι 
αρκετοί αιτούντες για ένταξη στο ΣΓΠ+ δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στο 
Καταστατικό ή δεν το έχουν κυρώσει (π.χ. η Αρμενία και το Πακιστάν)· 
επαναλαμβάνει τη σύστασή του να προστεθεί το Καταστατικό της Ρώμης σε 
μελλοντικό κατάλογο των συμβάσεων·

34. επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην ΕΕ να εγκρίνει μια κοινή θέση για το έγκλημα 
της επίθεσης και τις τροπολογίες της Καμπάλα, και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
εναρμονίσουν άμεσα την εθνική τους νομοθεσία με τους ορισμούς των τροπολογιών 
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της Καμπάλα, καθώς και με άλλες υποχρεώσεις δυνάμει του Καταστατικού της Ρώμης, 
επιτρέποντας έτσι τις εθνικές έρευνες και την κίνηση διώξεων από τα κράτη μέλη και 
βελτιώνοντας τη συνεργασία με το Δικαστήριο·

Ενέργειες της ΕΕ κατά της θανατικής ποινής

35. επαναλαμβάνει την ομόφωνη αντίθεσή του στη θανατική ποινή και προτρέπει την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν έντονη πολιτική 
παρουσία με σκοπό την παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής· παροτρύνει την 
ΕΥΕΔ να επαγρυπνεί όσον αφορά τις εξελίξεις σε κάθε χώρα του κόσμου και να 
χρησιμοποιεί κάθε μέσο επιρροής που διαθέτει·

36. εκφράζει την ανησυχία του για την καταγγελθείσα αύξηση του αριθμού των 
εκτελέσεων παγκοσμίως την περίοδο 2012-2013, παρά το γεγονός ότι οι εκτελέσεις 
περιορίζονται σε ολοένα και λιγότερες χώρες· καλεί την ΕΕ να κινητοποιηθεί δεόντως 
για το διατηρούμενο σε υψηλά επίπεδα ποσοστό εκτελέσεων στην Κίνα και το Ιράν, την 
επαναφορά των εκτελέσεων το 2013 στην Ινδονησία, το Κουβέιτ, τη Νιγηρία και το 
Βιετνάμ, καθώς και για τις καταγγελίες για αξιοσημείωτη αύξηση των εκτελέσεων στο 
Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία·

37. σημειώνει την αναζωπύρωση της συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις 
αυθαιρεσίες και τα λάθη που σημειώνονται συχνά σε αποφάσεις θανατικής ποινής, την 
εκστρατεία για τη διακοπή της μεταφοράς των ουσιών που χρησιμοποιούνται στις 
εκτελέσεις από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες και την κατάργηση της θανατικής 
ποινής το 2013 στην πολιτεία του Maryland· προτρέπει την ΑΕ/ΥΕ, τον ΕΕΕΕ και την 
ΕΥΕΔ να συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις πολιτειακές 
κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για να επισπεύσουν την κατάργηση της 
θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και οι 80 θανατικές αποφάσεις το 2013 
εκδόθηκαν μόλις στο 2% των κομητειών ολόκληρης της χώρας, ενώ και οι 39 εκτελέσεις 
πραγματοποιήθηκαν στο 1% περίπου όλων των κομητειών·

38. προτρέπει την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη νέα ευελιξία που παρέχει το ευρωπαϊκό μέσο για 
τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να διερευνήσει νέες μεθόδους 
εκστρατείας υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής και να υποστηρίξει δράσεις που 
αποσκοπούν στην αποτροπή θανατικών ποινών ή εκτελέσεων·

Δράση της ΕΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και 
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας

39. παροτρύνει την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ, υπό το πρίσμα του διαρκώς αυξανόμενου 
αριθμού πρόσφατων καταγγελιών για διάδοση της πρακτικής των βασανιστηρίων και 
της κακοποίησης ανά τον κόσμο, να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες της ΕΕ για την 
καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και 
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·

40. προτρέπει την ΕΥΕΔ να δώσει λεπτομερή προσοχή στα συμπεράσματα ανά χώρα της 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και της Επιτροπής του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και να θέτει 
συστηματικά αυτές τις ανησυχίες στις πολιτικές συνομιλίες με τις ενδιαφερόμενες 
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χώρες καθώς και σε δημόσιες δηλώσεις· καλεί επίσης την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ένα αποτελεσματικότερο σχέδιο εφαρμογής για τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης 
και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και σε άλλες διεθνείς 
συμφωνίες

41. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για συστηματική συμπερίληψη ρητρών σχετικών με τα
ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικών συμφωνιών που συνάπτονται με τρίτες χώρες και ζητεί την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους καθώς και την υποβολή εκθέσεων στην αρμόδια 
επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τις πτυχές των συμφωνιών που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Επιχειρηματικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

42. υποστηρίζει ένθερμα την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει τη σημασία που αποδίδεται 
στην προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία περιλαμβάνει και τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός της ΕΕ, και στην εξασφάλιση της εφαρμογής της 
σε όλη την έκταση της αλυσίδας εφοδιασμού· είναι πεπεισμένο ότι οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες, οι θυγατρικές τους και οι υπεργολάβοι θα πρέπει να διαδραματίσουν καίριο 
ρόλο στην προώθηση και διάδοση διεθνών προτύπων όσον αφορά τις επιχειρήσεις και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως·

43. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενθαρρύνουν τις ανά τον κόσμο αντιπροσωπείες 
της ΕΕ να συνεργαστούν με επιχειρήσεις της ΕΕ για την προώθηση του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να φροντίσουν να συμπεριληφθεί το θέμα «επιχειρήσεις 
και ανθρώπινα δικαιώματα» στα κεντρικά θέματα των τοπικών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(ΕΜΔΑΔ)·

44. επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Επιτροπή να υποβάλλει σε τακτά διαστήματα 
αναφορά σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών τους σχεδίων δράσης· εκφράζει τη λύπη του για 
την έλλειψη προόδου εκ μέρους της Επιτροπής όσον αφορά τη συνέχεια στο αίτημα του 
Κοινοβουλίου να προτείνει νομοθεσία η οποία θα απαιτεί από τις εταιρείες της ΕΕ να 
διασφαλίζουν ότι οι αγορές τους δεν στηρίζουν υπεύθυνους συγκρούσεων ή σοβαρών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

45. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναλάβουν ισχυρές πρωτοβουλίες με σκοπό τη 
βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που συνδέονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός της ΕΕ·

46. καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις παρουσιαζόμενες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου για τις επιχειρήσεις και τα 



PR\1042061EL.doc 17/23 PE541.530v02-00

EL

ανθρώπινα δικαιώματα εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και να 
συμμετάσχει εξαρχής στη συζήτηση για το θέμα αυτό·

Δράση της ΕΕ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων ελευθερίας της έκφρασης εντός και 
εκτός διαδικτύου και για τον περιορισμό των επιπτώσεων των τεχνολογιών 
παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα

47. αναγνωρίζει ότι η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών 
έχει μεταβάλει τις συνθήκες άσκησης της ελευθερίας έκφρασης σε όλο τον κόσμο, 
προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά δημιουργώντας και σοβαρές ανησυχίες· 
επικροτεί, σε αυτό το πλαίσιο, την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Μάιο του 2014, των 
ειδικών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία έκφρασης εντός και εκτός 
διαδικτύου·

48. εκφράζει την ανησυχία του για τη διάδοση των τεχνολογιών παρακολούθησης και 
φιλτραρίσματος, που αποτελούν διογκούμενη απειλή για τους ακτιβιστές για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε αυταρχικά κράτη, δημιουργώντας 
άλλωστε σοβαρά ερωτηματικά για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
δημοκρατικές χώρες, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται με το πρόσχημα θεμιτών 
σκοπών, όπως π.χ. για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή για την επιβολή του 
νόμου·

49. συγχαίρει την Επιτροπή για τη δημοσίευση, τον Ιούνιο του 2013, του τομεακού οδηγού 
ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών) σχετικά με την εφαρμογή των 
κατευθυντηρίων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· συνεχίζει ωστόσο να ανησυχεί για την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών 
που εμποδίζουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο ή επιτρέπουν τη μαζική επιτήρηση και 
παρακολούθηση των κινήσεων στο διαδίκτυο και των κινητών επικοινωνιών ή τέλος 
διεισδύουν στις ιδιωτικές συνομιλίες· ζητεί, επομένως, την έγκριση γενικών 
κατευθυντηρίων γραμμών για τον έλεγχο των εξαγωγών στον τομέα αυτόν, βάσει της 
εμπειρίας από παρόμοια μέτρα που ελήφθησαν από την ΕΕ σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις·

50. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που αφορούν την 
ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών ψηφιακής ασφάλειας, με σκοπό να βοηθήσει τους 
υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρέχοντας ασφαλείς μηχανισμούς συλλογής, 
κρυπτογράφησης και αποθήκευσης δεδομένων, ώστε να αποφεύγουν την 
παρακολούθηση από καταπιεστικές κυβερνήσεις·

Στήριξη της ΕΕ στην κοινωνία των πολιτών και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι

51. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συρρίκνωση των περιθωρίων νόμιμης δράσης 
της κοινωνίας των πολιτών σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο· θεωρεί ότι η ελεύθερη 
κοινωνία των πολιτών αποτελεί ένα από τα θεμέλια για την προστασία και υποστήριξη 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών σε κάθε κοινωνία·

52. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακολουθούν στενότερα και να 
καταδικάζουν ρητά και άμεσα κάθε περιορισμό στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και 
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του συνεταιρίζεσθαι, μεταξύ άλλων την απαγόρευση λειτουργίας οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, την επιθετική χρήση των νόμων περί συκοφαντικής 
δυσφήμισης και άλλων περιοριστικών νόμων, τις υπερβολικές απαιτήσεις καταχώρισης 
και υποβολής καταγγελιών, τους υπέρμετρα περιοριστικούς κανόνες για τη 
χρηματοδότηση από το εξωτερικό ή τις απαγορεύσεις ανάπτυξης πολιτικών 
δραστηριοτήτων ή επαφών με αλλοδαπούς σε βάρος των ΜΜΕ·

53. επαναλαμβάνει την επιδοκιμασία του όσον αφορά τη διάθεση του μεγαλύτερου μέρους 
της χρηματοδότησης EIDHR για την υποστήριξη της δράσης των υπερασπιστών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών σε όλο τον κόσμο·

Ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων

54. καταδικάζει κάθε πράξη βίας και δυσμενούς διάκρισης λόγω θρησκεύματος ή 
πεποιθήσεων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις συνεχείς καταγγελίες για 
άσκηση βίας και δυσμενούς διακρίσεων σε βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων σε όλο 
τον κόσμο· τονίζει ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων 
αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλληλένδετο με άλλα ανθρώπινα 
δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα κάποιου να 
πιστεύει ή να μην πιστεύει, την ελευθερία του να ασπάζεται θεϊστικές, αγνωστικιστικές 
ή αθεϊστικές πεποιθήσεις, καθώς και το δικαίωμα του να ασπάζεται, να μεταβάλλει, να 
εγκαταλείπει ή να επιστρέφει σε πεποίθηση της δικής του επιλογής·

55. επικροτεί την έγκριση, κατά το έτος αναφοράς 2013, των κατευθυντηρίων γραμμών της 
ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή 
πεποιθήσεων και καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, τόσο στα 
διεθνή και περιφερειακά φόρα όσο και στις διμερείς σχέσεις με τρίτες χώρες·

Δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών

56. επικροτεί την υποστήριξη της ΕΕ όσον αφορά τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για 
θέματα φύλου, ιδίως για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, τις διακρίσεις κατά 
των γυναικών, τον ρόλο της ελευθερίας έκφρασης και γνώμης στη χειραφέτηση των 
γυναικών, καθώς και όσον αφορά τις δηλώσεις του ΟΗΕ για των πρόωρο και 
καταναγκαστικό γάμο και για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

57. καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στην 59η σύνοδο της Επιτροπής για τη Θέση των 
Γυναικών και να συνεχίσει να αντιμάχεται κάθε απόπειρα υπονόμευσης της 
Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, που αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα·

58. καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές κακοποίησης και βίας εναντίον των γυναικών, 
ειδικότερα τη χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου και την οικογενειακή βία· 
καλεί, συνεπώς, όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να υπογράψουν και 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών· καλεί την ΕΕ να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να προσχωρήσει 
στη Σύμβαση, ώστε να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 
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δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

59. καταδικάζει έντονα τη χρήση σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών ως πολεμικής 
τακτικής, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων όπως είναι οι μαζικοί βιασμοί, η 
σεξουαλική δουλεία, η εξαναγκαστική πορνεία, οι μορφές δίωξης με βάση το φύλο 
όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η εμπορία ανθρώπων, οι 
πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, τα εγκλήματα τιμής και όλες οι άλλες μορφές 
σεξουαλικής βίας συγκρίσιμης σοβαρότητας· συνεχίζει να ανησυχεί ιδιαίτερα εν 
προκειμένω για την κατάσταση στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών στην Αφρική· 
εκφράζει τη στήριξή της στο έργο της Μονάδας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, του Ειδικού 
Εισηγητή του ΟΗΕ για τη βία κατά των γυναικών, τα αίτια και τις επιπτώσεις της, και 
του Ειδικού Εκπροσώπου του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία που σχετίζεται με τις 
ένοπλες συγκρούσεις.

60. επισημαίνει την ανάγκη να ταξινομηθούν τα σεξιστικά εγκλήματα και τα εγκλήματα 
σεξουαλικής βίας στο Καταστατικό της Ρώμης ως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας ή ως πράξεις που συνιστούν γενοκτονία ή βασανιστήρια· 
επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, το ψήφισμα 2106 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ σχετικά με την πρόληψη της σεξουαλικής βίας στη διάρκεια συγκρούσεων, που 
εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2013 και που επιβεβαιώνει ότι το ΔΠΔ διαδραματίζει καίριο 
ρόλο στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας για σεξουαλικά και σεξιστικά εγκλήματα· 
καλεί την ΕΕ να στηρίξει την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω αρχών·

61. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για ενσωμάτωση των πτυχών που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα ζητήματα φύλου στις αποστολές της ΚΠΑΑ, κατά τρόπο 
σύμφωνο προς τα ψηφίσματα-ορόσημα 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· επαναλαμβάνει, εν 
προκειμένω, την έκκλησή του στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της να στηρίξουν, κατά τη 
διαδικασία επίτευξης βιώσιμης συμφιλίωσης, τη συστηματική συμμετοχή γυναικών ως 
ζωτικής σημασίας συνιστώσα των ειρηνευτικών διαδικασιών και να αναγνωρίσουν την 
ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην πρόληψη των συγκρούσεων, τις 
ειρηνευτικές επιχειρήσεις, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση μετά τη 
λήξη των συγκρούσεων·

Ανθρώπινα δικαιώματα και διαφθορά

62. υπενθυμίζει ότι η διαφθορά συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει αποκλειστική αρμοδιότητα για την υπογραφή της 
Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς (UNCAC)·

63. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής συνέχεια στο αίτημα του 
Κοινοβουλίου προς την ΑΕ/ΥΕ για την υποβολή σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά της 
διαφθοράς, προκειμένου να τηρηθούν αποτελεσματικά οι συστάσεις της UNCAC, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης των συμβαλλόμενων κρατών να δημοσιεύουν 
και να μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με τη διαφθορά, να δημιουργήσουν διαύλους 
αναφοράς παραβιάσεων και να θεσπίσουν ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την 
προστασία των μαρτύρων και για τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών στον 
τομέα αυτόν·
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64. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει καινοτόμους δημοσιονομικούς μηχανισμούς για την 
εφαρμογή φορολογικών μεταρρυθμίσεων και να ενισχύσει την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και της φοροδιαφυγής· 
ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, 
τον συνδυασμό επιχορηγήσεων και δανείων, και την παροχή βοήθειας σε 
αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να κινητοποιήσουν καλύτερα τους εγχώριους 
πόρους τους· ζητεί να θεσπιστεί ένας διεθνής φόρος επί των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών, ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργεί ως πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης 
για την ανάπτυξη και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι σε εθνικό επίπεδο έχουν ήδη 
συμφωνήσει στη θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να αφιερώνουν ένα μέρος των πόρων που θα 
συγκεντρωθούν με τον τρόπο αυτό, στη χρηματοδότηση των παγκόσμιων δημόσιων 
αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης·

65. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν 
τη θέσπιση του θεσμού του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για το οικονομικό έγκλημα, τη 
διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Δικαιώματα ΛΟΑΔΜ

66. επισημαίνει ότι σε 78 χώρες η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να θεωρείται ποινικό 
αδίκημα, όπου περιλαμβάνονται και 7 στις οποίες προβλέπεται η επιβολή θανατικής 
ποινής· καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη αύξηση των νόμων που εισάγουν 
διακρίσεις, καθώς και των πρακτικών και πράξεων βίας σε βάρος ατόμων λόγω του 
γενετήσιου προσανατολισμού τους και της ταυτότητας φύλου τους παγκοσμίως, και 
ιδίως στη Νιγηρία και στην Ουγκάντα· συνιστά τη στενή παρακολούθηση της 
κατάστασης στη Νιγηρία, την Ουγκάντα, την Ινδία και τη Ρωσία, όπου νέοι νόμοι ή 
πρόσφατες νομικές εξελίξεις απειλούν σοβαρά την ελευθερία των σεξουαλικών 
μειονοτήτων· επιβεβαιώνει εκ νέου την υποστήριξή του στο συνεχιζόμενο έργο της 
Ύπατης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με στόχο την καταπολέμηση των 
μεροληπτικών αυτών νόμων και πρακτικών, καθώς και στο έργο του ΟΗΕ γενικότερα 
για το θέμα αυτό·

67. χαιρετίζει την έγκριση, το 2013, των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για την 
προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από 
λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα 
(ΛΟΑΔΜ)· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να θέσουν το ζήτημα των δικαιωμάτων 
των ΛΟΑΔΜ στις πολιτικές συνομιλίες και στις συνομιλίες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα με τρίτες χώρες και σε πολυμερή φόρα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
συνεχίσουν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ να θέτουν το ζήτημα των δικαιωμάτων των 
ΛΟΑΔΜ στις πολιτικές συνομιλίες και στις συνομιλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και να χρησιμοποιούν το EIDHR για τη στήριξη οργανώσεων που υπερασπίζονται τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, βοηθώντας τις να αμφισβητήσουν τους ομοφοβικούς νόμους 
και τις διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ, ευαισθητοποιώντας το γενικό κοινό όσον αφορά 
τις διακρίσεις και τη βία που υφίστανται τα άτομα με διαφορετικό γενετήσιο 
προσανατολισμό και εξασφαλίζοντας παροχή επείγουσας βοήθειας (από ψυχολογική 
και ιατρική βοήθεια έως και βοήθεια διαμεσολάβησης και επανένταξης) σε όσους έχουν 
ανάγκη τέτοιας υποστήριξης·
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68. επικροτεί τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ή της αστικής 
ένωσης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό χωρών 
(δεκαεπτά αυτή τη στιγμή) ανά τον κόσμο· προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να συμβάλουν περαιτέρω στην αναγνώριση του γάμου ή της αστικής 
ένωσης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ως πολιτικού και κοινωνικού ζητήματος που 
άπτεται των ανθρώπινων και ατομικών δικαιωμάτων·

69. εκφράζει ικανοποίηση για την ακύρωση, τον Οκτώβριο του 2013, του μολδαβικού 
νόμου που απαγόρευε την διάδοση οποιονδήποτε άλλων σχέσεων εκτός από εκείνες 
που σχετίζονται με το γάμο ή την οικογένεια, και καλεί τη Λιθουανία και τη Ρωσία να 
ακολουθήσουν το παράδειγμα της Μολδαβίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Κροατία, τον Δεκέμβριο του 2013, που 
ενέκρινε τη συνταγματική απαγόρευση του γάμου μεταξύ ομοφύλων· τονίζει ότι 
παρόμοια δημοψηφίσματα συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος ομοφοβίας και 
διακρίσεων· θεωρεί ότι είναι πιθανότερο να διασφαλισθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των ΛΟΑΔΜ αν τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση σε νομικούς θεσμούς όπως η 
συμβίωση, η καταχωρισμένη συντροφική σχέση ή ο γάμος·

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

70. χαιρετίζει τις επικυρώσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία· επαναλαμβάνει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής της από τα 
κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη αξιόπιστης 
ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα μέσα πολιτικής της 
ΕΕ, ειδικά όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία·

Δικαιώματα του παιδιού 

71. χαιρετίζει τη συνεργασία της ΕΕ με τη UNICEF, η οποία απέφερε μια δέσμη εργαλείων 
για την ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων του παιδιού στην αναπτυξιακή 
συνεργασία· επικροτεί τη διάθεση των χρημάτων του βραβείου Νόμπελ που 
απονεμήθηκε στην ΕΕ για τη συνδρομή παιδιών τα οποία βιώνουν καταστάσεις 
συγκρούσεων· χαιρετίζει τη συμμετοχή της ΕΕ, τον Οκτώβριο του 2013, στην τρίτη 
παγκόσμια διάσκεψη για την παιδική εργασία που πραγματοποιήθηκε στη Μπραζίλια 
και τη συμμετοχή της στη διαπραγμάτευση της τριμερούς δήλωσης σχετικά με την 
παιδική εργασία·

72. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν τη δράση για τα δικαιώματα του 
παιδιού, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη βία κατά των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των 
βασανιστηρίων, καθώς οργανισμοί όπως η UNICEF και η Διεθνής Αμνηστία έχουν 
καταγγείλει περιπτώσεις βασανισμών και κράτησης παιδιών· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στα ζητήματα της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας, των γάμων παιδιών, 
της στρατολόγησης παιδιών σε ένοπλες ομάδες και του αφοπλισμού τους, της 
αποκατάστασης και επανένταξής τους και ζητεί επίσης να συμπεριληφθεί το ζήτημα της 
εμπλοκής παιδιών σε πρακτικές μαγείας στην ατζέντα των συνομιλιών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με τις ενδιαφερόμενες χώρες· τονίζει τη σημασία να δοθεί 
προτεραιότητα στα δικαιώματα του παιδιού στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

73. επαναλαμβάνει την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την υλοποίηση της 
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αναθεωρημένης στρατηγικής περί εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για 
τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις· προτρέπει την ΕΕ να εμβαθύνει περαιτέρω τη 
συνεργασία της με τον Ειδικό Εντεταλμένο του ΟΗΕ για τα παιδιά που πλήττονται από 
τις ένοπλες συγκρούσεις· ζητεί την κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα 
του παιδιού από όλους, και ιδίως του τρίτου προαιρετικού πρωτοκόλλου που θα 
επιτρέψει στα παιδιά να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους στην Επιτροπή του ΟΗΕ για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού·

Δράση της ΕΕ για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες

74. τονίζει την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης ισχυρότερων πολιτικών σε επίπεδο Ένωσης 
για την αντιμετώπιση των πιεστικών ζητημάτων που αφορούν τους μετανάστες, τους 
πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο κατά τρόπο που συνάδει με τη διεθνή νομοθεσία 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θεμελιώδη ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καλεί την 
ΕΕ να εξασφαλίσει αποτελεσματικά κοινά πρότυπα για τις διαδικασίες υποδοχής σε 
όλη την Ένωση ώστε να προστατεύονται οι πλέον ευάλωτοι πολίτες· καλεί την ΑΕ/ΥΕ, 
τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και την ΕΥΕΔ να 
προωθήσουν ένα αληθινό πνεύμα συνεργασίας και ίση κατανομή βαρών μεταξύ των 
κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις που 
εξακολουθούν να υφίστανται στον τομέα αυτό· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής 
να αναπτύξει κατάλληλους νομικούς διαύλους για τα μεταναστευτικά θέματα, και για 
τον σκοπό αυτό, ζητεί την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου που αναθέτει 
δυσανάλογες ευθύνες στα κράτη μέλη για τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και 
παρεμποδίζει τη δυνατότητα των μεταναστών να ζητούν και να λαμβάνουν άσυλο·

75. ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση για τον 
όρο «κλιματικός πρόσφυγας», μεταξύ άλλων για τον πιθανό νομικό ορισμό του στο 
διεθνές δίκαιο ή σε οποιαδήποτε νομικά δεσμευτική διεθνή συμφωνία·

Ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη

76. ζητεί να αναληφθούν συντονισμένες πρωτοβουλίες από την ΕΕ ώστε να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα της αρπαγής γαιών· σημειώνει ότι η άρνηση πρόσβασης σε γη και 
φυσικούς πόρους για τους φτωχούς των αγροτικών και αστικών περιοχών αποτελεί μια 
από τις κύριες αιτίες πείνας και φτώχειας στον κόσμο, έχοντας έτσι αντίκτυπο στην 
άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις τοπικές κοινότητες, και ιδίως του 
δικαιώματός τους σε επαρκή τροφή· επικροτεί τη συμμετοχή της ΕΕ στην κατάρτιση 
των προαιρετικών παγκόσμιων κατευθυντήριων γραμμών για το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς γης, αλιευμάτων και δασών, όπως υιοθετήθηκαν υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών· δίνει έμφαση, ωστόσο, στην επείγουσα ανάγκη ενσωμάτωσης της 
διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μείωσης της φτώχειας στη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά την απόκτηση ή τη μακροχρόνια μίσθωση μεγάλων εκτάσεων 
γης από επενδυτές· θεωρεί την ανταπόκριση της ΕΕ σε αυτό το ζήτημα ως σημαντική 
δοκιμασία για τη δέσμευσή της να προωθήσει μια προσέγγιση βασισμένη στα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην πολιτική της για την αναπτυξιακή συνεργασία·

Ενίσχυση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων
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77. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, διεργασιών και 
δομών του ίδιου του Κοινοβουλίου, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και η δημοκρατία βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων και των 
πολιτικών του· θεωρεί, επιπλέον, ότι η αποτελεσματική κοινοβουλευτική συνεργασία 
και η ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητες για 
την εκπλήρωση της αποστολής της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως 
καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό, ώστε να εξασφαλιστεί η «συνοχή μεταξύ του 
συνόλου των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης και της πολιτικής της Ένωσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα»·

78. ζητεί την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διακοινοβουλευτικές 
αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, η οποία θα πρέπει να διεξαχθεί από τη 
Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών, σε συνεργασία με την Υποεπιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· συνιστά σε αυτό το πλαίσιο να θίγονται περισσότερο 
συστηματικά τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά στις μεμονωμένες 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, κατά τις επισκέψεις 
των αντιπροσωπειών σε τρίτες χώρες, καθώς και να υποβάλλονται εγγράφως εκθέσεις 
για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, και, εφόσον κρίνεται πολιτικά απαραίτητο, μέσω ειδικής ενημερωτικής 
συνεδρίασης·

79. δίνει έμφαση στην ανάγκη συνεχούς αναζήτησης των πλέον κατάλληλων τρόπων 
μεγιστοποίησης της αξιοπιστίας, της προβολής και της αποτελεσματικότητας των 
ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου που αφορούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

80. ενθαρρύνει τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με τη συμπερίληψη των διαφόρων μέσων 
που έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο για τη στήριξη και προαγωγή των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων σε ένα ενιαίο έγγραφο στρατηγικής, το οποίο θα εγκριθεί σε 
σύνοδο της ολομέλειας·

* * *
81. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο 
της 69ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στην Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και στους επικεφαλής αντιπροσωπειών της ΕΕ.


