
PR\1042061LT.doc PE541.530v02-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2014 - 2019

Užsienio reikalų komitetas

2014/0000(INI)

13.11.2014

PRANEŠIMO PROJEKTAS

dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir 
Europos Sąjungos politikos šioje srityje
(2014/0000(INI))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri



PE541.530v02-00 2/20 PR\1042061LT.doc

LT

PR_INI

TURINYS

Psl.

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS ....................................3



PR\1042061LT.doc 3/20 PE541.530v02-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos 
Sąjungos politikos šioje srityje
(2014/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir kitas Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių srities sutartis ir dokumentus,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnį,

– atsižvelgdamas į ES strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir 
demokratijos srityje (11855/2012), kuriuos 2012 m. birželio 25 d. patvirtino Užsienio 
reikalų taryba, 

– atsižvelgdamas į ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 
2013 m., kurią 2014 m. birželio 23 d. priėmė Taryba,

– atsižvelgdamas į metinį pranešimą dėl pagrindinių BUSP aspektų ir esminių 
pasirinkimų 2013 m., kurią 2014 m. liepos 22 d. priėmė Taryba,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2014 m. metinę Europos Sąjungos vystymosi ir išorės 
pagalbos politikos ir jos įgyvendinimo 2013 m. ataskaitą (COM(2014)0501), patvirtintą 
2014 m. rugpjūčio 13 d., ir į prie jos pridedamus dokumentus, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. EP rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl 
žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2012 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje 
srityje1,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos žmogaus teisių gaires, ypač į Lesbiečių, gėjų, 
biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų naudojimosi visomis žmogaus 
teisėmis propagavimo ir gynimo gaires, atsižvelgdamas į Religijos ar tikėjimo laisvės 
propagavimo ir apsaugos gaires – abu šiuos dokumentus 2013 m. birželio 24 d. priėmė 
Taryba, ir į Gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime, priimtas 
2014 m. gegužės 12 d.,

– atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 23 d. Tarybos išvadas dėl dešimtųjų ES gairių dėl 
žmogaus teisių gynėjų metinių,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 17 d. EP rezoliuciją dėl žmogaus teisių gynėjams 
palankių ES politikos priemonių2,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0575.
2 OL C 236 E, 2011 8 12, p. 69.
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– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 13 d. EP rezoliuciją „ES prioritetai 25-ojoje JT Žmogaus 
teisių tarybos sesijoje“1,

– atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 2 d. EP rekomendaciją Tarybai dėl Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos 69-osios sesijos2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 17 d. EP rezoliuciją dėl ES paramos Tarptautiniam 
baudžiamajam teismui (TBT) sprendžiant problemas ir įveikiant sunkumus. Atitikti 
uždavinius ir išspręsti problemas3,

– atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 17 d. EP rezoliuciją dėl agresijos nusikaltimų4,

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 7 d.  EP rezoliuciją dėl ES išorės politikos siekiant 
demokratizacijos5,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
rezoliuciją (A/RES/67/176)  dėl mirties bausmės taikymo moratoriumo, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. EP rezoliuciją dėl kankinimo panaikinimo 
pasaulyje6,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1325, 1820, 1888, 
1889 ir 1960 dėl moterų, taikos ir saugumo,

– atsižvelgdamas į ataskaitą dėl ES rodiklių, susijusių su visapusišku požiūriu į JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų Nr. 1325 ir 1820 dėl moterų, taikos ir saugumo 
įgyvendinimą ES, kurią 2011 m. gegužės 13 d. priėmė Taryba,

– atsižvelgdamas į dokumentą „Pagrindiniai verslo ir žmogaus teisių principai: 
įgyvendinant Jungtinių Tautų programą „Ginti, gerbti ir taisyti““, kuriam JT žmogaus 
teisių taryba pritarė 2011 m. birželio 16 d. rezoliucijoje Nr. 17/4,

– atsižvelgdamas į JT pagrindinių verslo ir žmogaus teisių principų įgyvendinimo IRT 
(informacinių ir ryšių technologijų) sektoriuje vadovą, kurį Komisija paskelbė 2013 m. 
birželio 17 d.,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl įmonių socialinės 
atsakomybės tarptautinės prekybos susitarimuose7,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 25 d. EP rezoliuciją dėl žmogaus teisių ir socialinių 
ir aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose8,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0252.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0259.
3 OL C 59 E, 2012 2 28, p. 150.
4 Priimti tekstai, P8_TA(2014)0013.
5 OL C 33 E, 2013 2 5, p. 165.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0206.
7 OL C 99 E, 2012 4 3, p. 101.
8 OL C 99 E, 2012 4 3, p. 31.
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– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 25 d. EP rezoliuciją dėl tarptautinės prekybos 
politikos atsižvelgiant į klimato kaitos reikalavimus1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 14 d. Tarybos išvadas dėl dokumento „ES vystymosi 
politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“,

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 5 d. bendrą Komisijos ir Europos Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo 
komunikatą (JOIN(2014)8) Europos Parlamentui ir Tarybai „Atsakingas naudingųjų 
iškasenų pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Integruoto ES požiūrio 
formavimas“,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją,

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 8 d. EP rezoliuciją „Korupcija viešajame ir 
privačiajame sektoriuose: poveikis žmogaus teisėms trečiosiose šalyse“2,

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadas dėl ES visapusiško požiūrio,

– atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 18 d. EP rekomendaciją Tarybai dėl JT principo 
„atsakomybė užtikrinti apsaugą“ (angl. R2P)3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto bei 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A8-0000/2014),

A. kadangi pagal ES sutarties 21 straipsnį ES dar tvirčiau įsipareigojo tarptautinėje arenoje 
veikti remdamasi demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
visuotinumo bei nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir solidarumo 
principais ir gerbti Jungtinių Tautų chartijoje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje ir tarptautinėje teisėje nustatytus principus;

B. kadangi pagarba žmogaus teisių visuotinumui ir nedalumui, jų propagavimas ir apsauga 
– ES veiklos tarptautinėje arenoje pagrindas;

C. kadangi ES išorės santykių patikimumas padidės, jei bus didinamas žmogaus teisių 
srityje jos vykdomos vidaus ir išorės politikos nuoseklumas;

D. kadangi naujoji Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai 
ir Komisijos pirmininko pavaduotoja pareiškė, kad žmogaus teises ji laikys vienu 
svarbiausių savo veiklos prioritetų ir kad ji ketina visada jomis vadovautis palaikydama 
santykius su trečiosiomis šalimis;  kadangi ji taip pat priminė ES įsipareigojimą 
propaguoti žmogaus teises visose užsienio santykių srityse, nedarant jokių išimčių; 

                                               
1 OL C 99 E, 2012 4 3, p. 94.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0394.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0180.
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kadangi 2015 m. pradžioje į ES darbotvarkę bus įtrauktas naujojo ES veiksmų plano 
žmogaus teisių ir demokratijos srityje patvirtinimas ir ES specialiojo įgaliotinio 
žmogaus teisių klausimais įgaliojimų pratęsimas;

E. kadangi 2014 m. birželio 23 d. Taryba priėmė ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir 
demokratijos pasaulyje 2013 m. ir joje aptarė veiklą pirmaisiais metais, kai nauja 
strateginė programa ir veiksmų planas žmogaus teisių srityje buvo įgyvendinami visus 
metus; kadangi 2013 m. taip pat buvo pirmieji metai, kai ES specialusis įgaliotinis 
žmogaus teisių klausimais savo naujuosius įgaliojimus vykdė visus metus;

F. kadangi ES metinė ataskaita ir įvykiai pasibaigus joje nagrinėtam ataskaitiniam 
laikotarpiui yra akivaizdus didelės žmogiškosios žmogaus teisių nesilaikymo kainos 
priminimas; kadangi dėl žmogaus teisių nesilaikymo ES taip pat patiria dideles 
materialines ir biudžeto išlaidas, nes nepaisant žmogaus teisių ir neužtikrinant 
pakankamo dalyvavimo teisėtame demokratiniame gyvenime atsiranda nestabilumas, 
žlunga valstybės, ištinka humanitarinės krizės ir kyla ginkluoti konfliktai – tai reiškiniai, 
į kuriuos ES privalo reaguoti;

G. kadangi ES įsipareigojimas užtikrinti veiksmingą daugiašališkumą, kurio pagrindas yra 
Jungtinės Tautos, yra neatsiejama Sąjungos išorės politikos dalis ir šis įsipareigojimas 
pagrįstas įsitikinimu, kad universaliosiomis taisyklėmis ir vertybėmis grindžiama 
daugiašalė sistema geriausiai tinka su globaliomis krizėmis, problemomis ir grėsmėmis 
susijusiems klausimams spręsti;

H. kadangi Europos Sąjunga ir jos valstybės narės buvo ištikimos Tarptautinio 
baudžiamojo teismo sąjungininkės nuo pat jo įkūrimo ir teikė finansinę, politinę, 
diplomatinę ir logistinę paramą, propaguodamos Romos statuto visuotinumą ir 
gindamos jo vientisumą siekiant didinti šio Teismo nepriklausomumą;

I. kadangi 2014 m. liepos 17 d. rezoliucijoje Parlamentas priminė, kad tvirtai pritaria tam, 
kad priimti TBT Romos statuto Kampalos pakeitimai, be kita ko, pakeitimai dėl 
agresijos nusikaltimo, ir paragino visas ES valstybes nares juos ratifikuoti ir įtraukti į 
savo nacionalinius teisės aktus; kadangi priėmus pakeitimą dėl agresijos nusikaltimo 
bus tarptautiniu lygiu prisidėta prie teisinės valstybės principo įgyvendinimo ir prie 
tarptautinės taikos bei saugumo užtikrinimo, taip atgrasant nuo neteisėto jėgos 
panaudojimo, taigi aktyviai padedant užkirsti kelią šiems nusikaltimams ir kurti 
ilgalaikę taiką;

J. kadangi per JT Moterų padėties komisijos 59-ąją sesiją, kuri turi vykti 2015 m. kovo 9–
20 d. Niujorke, bus toliau svarstomi Pekino deklaracijoje ir veiksmų platformoje 
nagrinėti klausimai, taip pat šiuo metu kylančios problemos, kurios trukdo įgyvendinti 
šią deklaraciją, ir užtikrinti lyčių lygybę, įgalėti moteris, taip pat nagrinėjamos 
galimybės užtikrinti lyčių lygybę ir įgalinti moteris pagal Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų darbotvarkę, skirtą laikotarpiui po 2015 m.;

K. kadangi korupcijos ir žmogaus teisių pažeidimo ryšys yra akivaizdus; kadangi korupcija 
viešajame ir privačiajame sektoriuose skatina nelygybę ir diskriminaciją ir jas didina ir 
taip trukdo vienodomis sąlygomis naudotis pilietinėmis, politinėmis, ekonominėmis, 
socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis; kadangi įrodyta, kad korupcijos veiksmai yra 
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dažnai susiję su žmogaus teisių pažeidimais, piktnaudžiavimu valdžia ir atskaitomybės 
trūkumu;

L. kadangi visame pasaulyje sunkiai pažeidžiamos darbo teisės ir profesinių sąjungų teisės, 
o bendrovių veiklos pobūdis daro didelį poveikį darbuotojų, bendruomenių ir vartotojų 
teisėms Europoje ir už jos ribų; kadangi pagal tarptautinius žmogaus teisių teisės aktus 
valstybės privalo saugoti žmogaus teises, užtikrinti, kad jų jurisdikcijoje veikiančios 
korporacijos, vykdydamos savo veiklą, nepažeistų žmogaus teisių, taip pat užtikrinti, 
kad nukentėjusieji galėtų naudotis veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis;

M. kadangi Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 16 straipsnyje tvirtinama, kad moterys 
ir vyrai, sulaukę pilnametystės, turi teisę be jokių apribojimų dėl rasės, pilietybės ar 
religijos tuoktis ir kurti šeimą ir jie turi lygias teises sudarydami santuoką, gyvendami 
susituokę ir nutraukdami santuoką;

N. kadangi Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 14 straipsnyje pripažįstama, kad 
asmenys turi teisę kitose šalyse ieškoti prieglobsčio nuo persekiojimo; kadangi JT 
konvencijoje dėl pabėgėlių statuso aiškiai nurodoma, kad visi pabėgėliai turi teisę į 
ypatingą apsaugą ir kad nei viena valstybė negali išsiųsti pabėgėlio ar jo grąžinti į 
teritoriją, kurioje jis persekiojimas ar jo gyvybei ar laisvei gresia pavojus;

O. kadangi dėl klimato kaitos padarinių, t. y. kylančios temperatūros ir jūros lygio, 
ekstremalesnių oro sąlygų, daugės pasaulinio nestabilumo problemų, taigi didės ir 
sunkių žmogaus teisių pažeidimų pavojus; kadangi terminas „pabėgėlis dėl klimato 
kaitos“, kuriuo norima apibūdinti žmones, kurie dėl klimato kaitos pasekmių priversti 
palikti namus ir ieškoti prieglobsčio užsienyje, dar nėra pripažintas tarptautinėje teisėje 
ar kokiame kitame teisiškai privalomame tarptautiniame susitarime;

P. kadangi šiame pranešime, rengiamame po to, kai Taryba priima ES metinę ataskaitą, 
analizuojama būsima šios politikos srities ES veikla; kadangi Parlamentas savo 
rezoliucijose dėl ankstesnių metinių ataskaitų ir dėl ES žmogaus teisių strategijos 
peržiūros pabrėžė, kad reikia nuolat svarstyti praktiką, kurią Parlamentas taiko 
siekdamas į savo veiklą integruoti žmogaus teisių aspektą ir imtis tolesnių veiksmų 
atsižvelgiant į skubias rezoliucijas, kuriose smerkiami demokratijos, žmogaus teisių ir 
teisinės valstybės principų pažeidimai;

Žmogaus teisių svarba ES išorės politikoje

1. primena, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje tvirtinama, jog ES 
„daugiausia dėmesio savo veikloje skiria žmogui“; pabrėžia, kad šis teiginys įrašytas ne 
kaip abstrakti sąvoka – priešingai, šiais žodžiais pabrėžiama realaus gyvenimo, 
konkrečių gyvenimo aspektų svarba ir atkreipiamas dėmesys į tai, jog svarbu, kad 
pagrindiniams poreikiams būtų suteiktas konstitucinis pagrindas, remiantis tuo, kad 
kiekvieno asmens orumas yra neliečiamas;

2. ragina visas ES institucijas ir valstybes nares ES santykiuose su visomis trečiosiomis 
šalimis, įskaitant strateginius partnerius, taip pat visuose aukšto lygio pareiškimuose ir 
susitikimuose daugiausia dėmesio skirti žmogaus teisėms; pabrėžia, kad svarbu 
veiksmingai, nuosekliai ir darniai įgyvendinti ES žmogaus teisių politiką, laikantis 
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aiškių ES sutarties 21 straipsnyje ir ES strateginėje programoje žmogaus teisių ir 
demokratijos srityje nustatytų prievolių; giria naująją Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę 
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją už tai, kad 
ji atvirai pareiškė savo tvirtą įsipareigojimą įgyvendinti šiuos principus;

3. pabrėžia, kad svarbu, jog ES valstybės narės laikytųsi bendros pozicijos remdamos 
žmogaus teisių nedalomumą ir visuotinumą ir ypač ratifikuodamos visus tarptautinius 
JT pripažintus žmogaus teisių dokumentus; ragina ES, laikantis Lisabonos sutarties 21 
straipsnio, remti žmogaus teisių, įskaitant Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių pakte įtvirtintas teises, nedalomumo principą; ragina ES, vedant 
politinius ir žmogaus teisių dialogus, toliau propaguoti visuotinius žmogaus teisių 
standartus ir remtis jais savo santykiuose su trečiosiomis šalimis ir regioninėmis 
organizacijomis;

4. nurodo, kad be dėmesio žmonių kančioms ES taip pat turėtų atkreipti dėmesį į 
materialinę žmogaus teisių nesilaikymo kainą ir su tuo susijusias biudžeto išlaidas, nes 
nepagarba žmogaus teisėms ir nepakankamas dalyvavimas teisėtame demokratiniame 
gyvenime skatina nestabilumą, korupciją, valstybių žlugimą, humanitarines krizes ar 
ginkluotus konfliktus – reiškinius, kurie kenkia ES vystymosi politikos srityje 
dedamoms pastangoms ir į kuriuos ES ar jos valstybės narės privalo reaguoti saugumo 
politikos srityje; atsižvelgdamas į tai, teigiamai vertina nesenas ES pastangas žmogaus 
teisių pažeidimus įtraukti į krizių prevencijos srityje naudojamą išankstinio perspėjimo 
matricą; vis dėlto ragina imtis aktyvesnių prevencijos veiksmų ir ragina Sąjungos 
vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, Komisiją ir valstybes nares 
sukurti žmogaus teisėmis pagrįstą krizių prevencijos priemonės dalį ir ją integruoti į ES 
visapusišką požiūrį į išorės konfliktus ir krizes;

ES metinė ataskaita – ES žmogaus teisių ir demokratijos politikos srities ataskaitų rengimo 
priemonė

5. palankiai vertina tai, kad Taryba priėmė ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir 
demokratijos pasaulyje 2013 m.; ragina naująją Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir 
Komisijos pirmininko pavaduotoją įsipareigoti ateityje dalyvauti dviejose ES žmogaus 
teisių ir demokratijos politikai skirtose metinėse diskusijose, kurios rengiamos per 
Parlamento plenarines sesijas, pristatyti ES ataskaitą ir aptarti Parlamento pranešimą; 

6. gerai vertina Europos išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją už parengtas išsamias ir 
aiškias veiksmų, kuriuos ES vykdė per ataskaitinį laikotarpį, ataskaitas; vis dėlto, 
primena savo nuomonę, kad ataskaitose apie šalis reikėtų naudoti tikslesnę sistemą, 
paremtą tam tikrais rodikliais, kurie sudarytų galimybę nustatyti teigiamų ir neigiamų 
tendencijų vertinimo kriterijus ir vertinti ES veiksmų veiksmingumą, taip pat sudaryti 
sąlygas ES paramos dydį nustatyti atsižvelgiant į žmogaus teisių, demokratijos, teisinės 
valstybės ir gero valdymo srityje padarytą pažangą; pažymi, kad tokių visuomenės 
pažangos rodiklių naudojimas atitiktų kelis ES veiksmų plane žmogaus teisių ir 
demokratijos srityje minėtus tikslus ir užtikrintų didesnį žmogaus teisių sąlygų 
įgyvendinimo ar ES politikos poveikio žmogaus teisėms vertinimo nuoseklumą;

7. laikosi nuomonės, kad ES institucijos turėtų kartu siekti gerinti ataskaitos formą, kad 
būtų išnaudotos jos, kaip komunikacijos priemonės, galimybės, tačiau neatsisakoma jos, 
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kaip strateginės programos ir veiksmų plano žmogaus teisių ir demokratijos srityje 
įgyvendinimo ataskaitos, išsamumo; primena, jog yra pasirengęs aktyviai ir 
konstruktyviai bendradarbiauti su ES institucijomis rengiant būsimas ataskaitas;

ES strateginės programos ir veiksmų plano įgyvendinimas

8. pakartoja, kad vertina 2012 m. Taryba patvirtintą ES strateginę programą ir veiksmų 
planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje, kadangi mano, kad tai svarbus novatoriškas 
politikos vystymosi etapas ir ES įsipareigojimo vykdyti Sutartyje nustatytą prievolę su 
žmogaus teisėmis susijusius klausimus įtraukti į visų „be išimties“ sričių ES išorės 
politiką patvirtinimas;

9. ragina EIVT ir Komisiją parengti tinkamą pirmojo ES veiksmų plano žmogaus teisių ir 
demokratijos srityje (2012–2014 m. ) įgyvendinimo ataskaitą ir ragina Sąjungos 
vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir EIVT įtraukti valstybes 
nares, Komisiją, Parlamentą ir pilietinę visuomenę į šio plano peržiūrą ir į konsultacijas, 
rengiamas siekiant patvirtinti naują veiksmų planą, kuris įsigalios 2015 m. pradžioje; 
palankiai vertina diskusijas, kurių tikslas –  naujame veiksmų plane geriau nustatyti 
uždavinių prioritetus, tačiau perspėja, kad neturėtų būti mažinamas su žmogaus teisėmis 
susijusių klausimų įtraukimo į visų sričių ES politiką užmojis;

10. yra itin susirūpinęs dėl strateginėje programoje prisiimto įsipareigojimo ES santykiuose 
su visomis trečiosiomis šalimis, įskaitant strateginius partnerius, daugiausia dėmesio 
skirti žmogaus teisėms įgyvendinimo; taigi ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir 
Komisijos pirmininko pavaduotoją ir EIVT skirti itin daug dėmesio tam, kad šis 
įsipareigojimas būtų įgyvendintas ir užtikrinta, kad žmogaus teisių ir demokratijos 
klausimai būtų integruoti į ES santykius su strateginiais partneriais tokiomis svarbiomis 
aplinkybėmis, kaip aukščiausiojo lygio susitikimai ir Tarybos išvados;

ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais įgaliojimai

11. pripažįsta pirmojo ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais įgaliojimų ir jo 
atlikto darbo svarbą; ragina ES specialųjį įgaliotinį gerinti ES matomumą ir jos 
dalyvavimą daugiašaliuose ir regioniniuose žmogaus teisių mechanizmuose (JT, 
Europos Taryboje, ESBO, ASEAN, Afrikos Sąjungoje, Islamo bendradarbiavimo 
organizacijoje), propaguoti svarbiausius ES teminius prioritetus, įskaitant neseniai 
patvirtintose ES žmogaus teisių gairėse nustatytus prioritetus, siekti, kad pilietinė 
visuomenė visame pasaulyje įgytų daugiau galių, ir padėti gerinti ES žmogaus teisių 
politikos integravimą, darną, nuoseklumą ir veiksmingumą;

12. ragina Tarybą patvirtinti bendrą principą, pagal kurį į būsimų už tam tikrą geografinę 
teritoriją atsakingų ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimus būtų sistemingai įtraukiamas 
bendradarbiavimas su ES specialiuoju įgaliotiniu žmogaus teisių klausimais; 

13. prašo Tarybos oficialiai įtvirtinti ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais 
pareigas, kad jos taptų nuolatinės;

ES žmogaus teisių ir demokratijos politikos vidaus ir išorės aspektų darna
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14. pabrėžia, kad vykdant ES žmogaus teisių politiką turi būti nuosekliai laikomasi 
Sutartyje numatytų įsipareigojimų, užtikrinama vidaus ir išorės politikos priemonių 
darna ir vengiama taikyti dvigubus standartus; taigi ragina priimti ES Užsienio reikalų 
tarybos išvadas dėl žmogaus teisių, atsižvelgiant į strateginius partnerius; 
atsižvelgdamas į tai, ragina valstybėms narėms ir ES pareigūnams nustatyti bendrus 
būtinuosius reikalavimus susirūpinimą keliančių žmogaus teisių klausimų srityje, kurių 
šie privalėtų laikytis savo santykiuose su strateginiais partneriais;

ES žmogaus teisių politika

Atskiroms šalims skirtos žmogaus teisių strategijos ir ES delegacijų vaidmuo

15. džiaugiasi, kad EIVT sėkmingai užbaigė pirmąjį atskiroms šalims skirtų žmogaus teisių 
strategijų, kuriose didelis dėmesys skiriamas ES delegacijų politinei atsakomybei, 
rengimo etapą; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad atskiroms šalims skirtų strategijų 
turinys nepakankamai skaidrus; ragina EIVT patvirtinti rodiklius, pagal kuriuos būtų 
galima vertinti strategijų veiksmingumą, ir aiškiau nagrinėti klausimus atskiroms šalims 
skirtuose metinės ataskaitos skyriuose, kad jie taptų atskiroms šalims skirtų strategijų 
įgyvendinimo ataskaitomis; 

16. džiaugiasi, kad beveik užbaigtas kurti žmogaus teisių kontaktinių punktų ir ryšių su 
žmogaus teisių gynėjais palaikymo pareigūnų ES delegacijose tinklas; ragina Sąjungos 
vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir EIVT parengti aiškias 
veiklos gaires, aptariant jų vaidmenį delegacijose, kad būtų išnaudotos visos jų turimos 
galimybės, sukurti patikimi standartai ir išvengta nenuoseklumo ES delegacijose; 

Dialogas ir konsultacijos žmogaus teisių klausimais

17. dar kartą tvirtina, kad remia žmogaus teisėms skirtus dialogus, kurie yra ES žmogaus 
teisių politikos priemonė; pripažįsta, kad verta palaikyti dialogus konkrečiais žmogaus 
teisių klausimais taip pat su tomis šalimis, kuriose yra didelių žmogaus teisių problemų; 
vis dėlto pabrėžia, kad tais atvejais, kai dialogai žmogaus teisių klausimais neduoda 
teigiamų rezultatų, ES turi padaryti aiškias politines išvadas ir daugiau dėmesio skirti 
viešajai diplomatijai, siekdama užtikrinti, kad nekiltų pavojus visuomenės pasitikėjimui 
ES žmogaus teisių politika; be to, įspėja, kad diskusijos žmogaus teisių klausimais 
neturėtų būti atskirtos nuo aukšto lygio politinių dialogų;

ES žmogaus teisių gairės

18. teigiamai vertina tai, kad per ataskaitinį 2013 m. laikotarpį Taryba priėmė ES lesbiečių, 
gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų žmogaus teisių gaires ir religijos ar 
tikėjimo laisvės gaires, o 2014 m. – saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime 
gaires;

19. tačiau primena EIVT ir Tarybai ES gairių įgyvendinimo atskirose šalyse problemas ir 
tai, kad vėliau šį įgyvendinimą reikės įvertinti; ragina EIVT ir valstybes nares nuolat 
rengti mokymus EIVT ir ES delegacijų darbuotojams, taip pat valstybių narių 
diplomatams, ir nuolat juos informuoti siekiant užtikrinti, kad ES žmogaus teisių gairės 
darytų numatytą poveikį formuojant realią politiką konkrečiose šalyse;
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ES demokratizacijos ir rinkimų paramos politika  

20. pabrėžia, kad svarbu imtis tolesnių veiksmų atsižvelgiant į rinkimų stebėjimo misijų 
ataskaitas ir rekomendacijas ir įtraukti jas į atitinkamai šaliai skirtą demokratijos 
veiksmų planą, taip pat pavesti vyriausiajam stebėtojui atlikti konkretų vaidmenį toliau 
stebint rekomendacijų įgyvendinimą – tai būtų Parlamento visapusiškos paramos 
demokratijai požiūrį atitinkantys veiksmai, atliekami padedant Parlamento nuolatiniams 
organams (įskaitant Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupę);

21. ragina ES dirbti toliau siekiant nustatyti geriausią šios srities patirtį, kad būtų remiami ir 
stiprinami demokratizacijos procesai; ragina rengti naujas politikos ir veiklos 
priemones, kurios būtų taikomos prioritetinėse šalyse, siekiant į ES požiūrį nuosekliai, 
lanksčiai ir patikimai integruoti žmogaus teisių ir paramos demokratijai priemones, 
įskaitant konfliktų prevencijos priemones ir tarpininkavimą;

22. teigiamai vertina devynių ES delegacijų tam tikrose šalyse atliktą bandomąjį darbą, 
kuriuo siekiama nuoseklesnės paramos demokratijai ES išorės santykiuose ir kuris 
pradėtas vadovaujantis 2009 m. ir 2010 m. Tarybos išvadomis ir 2012 m. įtrauktas į ES 
strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

23. reikalauja, kad Komisija ir EIVT gerintų ES veiksmų koordinavimą atsižvelgiant į 
antrojo etapo bandomąsias šalis, siekdama užtikrinti, jog visos ES institucijos dalyvautų 
ir derintų savo turimas žinias norint toliau veiksmingai remti demokratiją trečiosiose 
šalyse, pagal Parlamento visapusiškos paramos demokratijai požiūrį;

ES parama žmogaus teisių gynėjams 

24. palankiai vertina dešimtųjų ES gairių dėl žmogaus teisių gynėjų metinių proga priimtas 
Tarybos išvadas dėl žmogaus teisių gynėjų; be to, giria Komisiją, kad ji vis dažniau 
naudoja EDŽTRP lėšas teikdama skubią finansinę pagalbą žmogaus teisių gynėjams, 
kuriems gresia pavojus, ir ragina Komisiją toliau svarstyti, kokiais naujais būdais būtų 
galima remti žmogaus teisių gynėjus;

25. primena savo raginimą EIVT toliau ginti NVO, žmogaus teisių gynėjus ir pilietinės 
visuomenės aktyvistus didinant ES žmogaus teisių dialogų veiksmingumą ir 
propaguojant ES teminius prioritetus ir žmogaus teisių gaires; atsižvelgdamas į tai, 
ragina rengti kampanijas, per kurias būtų susisiekiama ir su tais žmogaus teisių gynėjais, 
kurie gyvena atokesniuose trečiųjų šalių regionuose, kad būtų padedama įgyvendinti ES 
politikos tikslus;

26. reikalauja, kad EIVT ir ES delegacijos su žmogaus teisių gynėjais užmegztų dalykišką 
politinį dialogą, siekdamos rasti geriausius jų veiklai palankios aplinkos užtikrinimo 
būdus; reikalauja, kad ES aktyviau vykdytų savo diplomatinę veiklą trečiosiose šalyse ir 
stiprintų žmogaus teisių kontaktinių punktų padėtį, siekdama integruoti žmogaus teisių 
klausimus į kasdienį politinį ES delegacijų darbą, nuolat primindama politinių kalinių 
pavardes, stebėdama teismo procesus ir lankydamasi kalėjimuose; pabrėžia, kad ES turi 
naudoti viešosios diplomatijos priemones siekdama remti žmogaus teisių gynėjus, ir 
ragina paleisti įkalintus žmogaus teisių aktyvistus;
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ES parama pasaulinėms ir daugiašalėms žmogaus teisių organizacijoms

27. primena Parlamento ir jo Žmogaus teisių pakomitečio įsipareigojimą remti tvirtą 
daugiašalę žmogaus teisių sistemą, kurią globoja Jungtinės Tautos, įskaitant Generalinės 
Asamblėjos Trečiąjį komitetą, Žmogaus teisių tarybą ir Vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro biurą, ir atitinkamų JT specializuotųjų agentūrų, pvz., TDO, darbą;

28. primena savo tvirtą nusiteikimą oficialiai įtvirtinti savo dalyvavimą JT Generalinės 
Asamblėjos sesijose, kaip išdėstyta 2013 m. vasario 7 d. EP rezoliucijoje dėl ES 
prioritetų Žmogaus teisių taryboje, ir mano, kad būtina ir toliau siųsti Europos 
Parlamento delegaciją į svarbias JT Žmogaus teisių tarybos ir JT Generalinės 
Asamblėjos sesijas;

29. primena, jog svarbu, kad ES aktyviai dalyvautų visuose JT žmogaus teisių 
mechanizmuose, visų pirma Generalinės Asamblėjos Trečiajame komitete ir Žmogaus 
teisių taryboje; ragina ES valstybes nares dalyvauti bendrai remiant ir rengiant 
rezoliucijas, aktyviai dalyvauti diskusijose ir interaktyviuose dialoguose, taip pat skelbti 
pareiškimus; tvirtai remia vis dažniau ES naudojamą tarpregioninių iniciatyvų praktiką;

30. dar kartą pabrėžia, jog labai svarbu, kad EIVT, Komisija ir ES valstybės narės 
veiksmingai koordinuotų savo veiklą ir bendradarbiautų žmogaus teisių klausimais; 
ragina EIVT, ypač per ES delegacijas Niujorke ir Ženevoje, didinti ES veiksmų 
nuoseklumą laiku ir iš esmės konsultuojantis, kad būtų pristatyta vieninga ES pozicija;

31. dar kartą tvirtina, kad norint užtikrinti nuoseklumą svarbu Niujorke ir Ženevoje per JT 
Generalines Asamblėjas, Trečiajame komitete ir Žmogaus teisių taryboje atliekamą 
darbą integruoti į atitinkamą vidaus ir išorės ES veiklą;

ES politika tarptautinės baudžiamosios teisenos srityje ir Tarptautinio baudžiamojo teismo 
atžvilgiu

32. kartoja, kad visiškai palaiko TBT veiklą, padedančią panaikinti tarptautinei 
bendruomenei nerimą keliantį sunkiausius nusikaltimus įvykdžiusių nusikaltėlių 
nebaudžiamumą; toliau budriai stebi bet kokius mėginimus pakenkti jo teisėtumui; 
mano, kad vis didesnis dalyvaujančių šalių skaičius yra svarbus pokytis stiprinant 
Teismo visuotinumą; palankiai vertina tai, kad 2013 m. vasario mėn. Dramblio Kaulo 
Krantas ratifikavo Romos statutą;

33. apgailestauja, kad Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas vis dar neįtrauktas į 
naujo BLS reglamento konvencijų, kurias reikalaujama pasirašyti norint gauti BSL+ 
lengvatomis besinaudojančios šalies statusą, sąrašą; pažymi, kad daugelis šalių, 
pageidaujančių gauti BSL+ lengvatomis besinaudojančios šalies statusą, nėra 
pasirašiusios arba ratifikavusios Romos statuto (pvz., Armėnija ir Pakistanas); primena 
savo rekomendaciją įtraukti Romos statutą į būsimą konvencijų sąrašą;

34. primena savo raginimą ES priimti bendrą poziciją agresijos nusikaltimo ir Kampalos 
pakeitimų klausimais ir ragina ES valstybes nares nedelsiant suderinti nacionalinius 
teisės aktus su Kampalos pakeitimų apibrėžtimis ir kitomis Romos statute numatytomis 
prievolėmis, kad būtų sudaryta galimybė vykdyti tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą 
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valstybėse narėse ir gerinamas bendradarbiavimas su Teismu;

ES kovos su mirties bausme veiksmai

35. primena, kad visiškai nepritaria mirties bausmei, ir ragina Europos Sąjungą ir jos 
valstybes nares toliau vykdyti ambicingą mirties bausmės panaikinimo visame pasaulyje 
politiką; ragina EIVT budriai stebėti pokyčius visose pasaulio šalyse ir naudoti visas 
turimas poveikio priemones;

36. reiškia susirūpinimą dėl to, kad, kaip pranešama, nuo 2012 m. iki 2013 m. pasaulyje 
įvykdyta daugiau mirties bausmių, nepaisant to, kad bausmės vykdomos vis mažiau 
šalių; ragina ES imtis tinkamų veiksmų atsižvelgiant į tai, kad Kinijoje ir Irane vis 
dažniau vykdoma mirties bausmė, 2013 m. vėl pradėta vykdyti mirties bausmė 
Indonezijoje, Kuveite, Nigerijoje ir Vietname, taip pat labai pagausėjo pranešimų apie 
įvykdytas mirties bausmes Irake ir Saudo Arabijoje;

37. pažymi, kad Jungtinėse Valstijose atgaivinta diskusija apie atsitiktinį ir su klaidos 
galimybe susijusį mirties bausmės pobūdį, vykdoma kampanija, kuria siekiama 
sustabdyti mirties bausmės vykdymui naudojamų medžiagų srautą iš Europos į 
Jungtines Valstijas, o Merilendo valstijoje 2013 m. mirties bausmės panaikinta; ragina 
Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir EIVT susisiekti 
su JAV federaline vyriausybe ir valstijų vyriausybėmis siekiant pagreitinti mirties 
bausmės panaikinimą Jungtinėse Valstijose, kuriose 2013 m. apygardos, kuriose paskelbti 
visi 80 mirties nuosprendžių, sudarė tik 2 proc. visų šalies apygardų, o apygardos, kuriose 
įvykdytos 39 mirties bausmės, sudarė tik maždaug 1 proc. visų apygardų;

38. ragina Komisiją naudotis naujai užtikrintu lankstumu, kurį šiuo metu suteikia Europos 
demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė, ir išnagrinėti naujus kampanijos prieš 
mirties bausmę vykdymo būdus, taip pat remti veiksmus, kuriais siekiama vengti mirties 
bausmės nuosprendžių priėmimo ar jos vykdymo;

ES kovos su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu ar baudimu 
veiksmai

39. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir EIVT, 
atsižvelgiant į didėjantį skaičių nesenai gautų pranešimų apie pasaulyje plačiai 
paplitusią kankinimų ir smurto praktiką, dėti daugiau ES kovos su kankinimais ir 
kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu ar baudimu pastangų;

40. ragina EIVT išsamiai išnagrinėti Jungtinių Tautų komiteto prieš kankinimą ir Europos 
Tarybos kankinimų prevencijos komiteto atskiroms šalims parengtas išvadas ir 
politiniuose dialoguose su atitinkamomis šalimis, taip pat viešuose pareiškimuose 
nuolat priminti šiuos susirūpinimą keliančius klausimus; be to, ragina EIVT ir valstybes 
nares parengti veiksmingesnį ES kovos su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar 
žeminančiu elgesiu arba baudimu gairių įgyvendinimo planą;

Žmogaus teisės ES prekybos susitarimuose ir kituose tarptautiniuose susitarimuose

41. primena savo raginimą su žmogaus teisėmis susijusias sąlygas sistemingai įtraukti į ES 
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tarptautinius susitarimus, sudarytus su trečiosiomis šalimis, ir ragina veiksmingai stebėti 
jų taikymą, taip pat ragina pranešti atsakingam Parlamento komitetui apie žmogaus 
teisių aspektus tokiuose susitarimuose;

Verslas ir žmogaus teisės

42. tvirtai remia JT pagrindinių verslo ir žmogaus teisių principų įgyvendinimą; primena, 
kad svarbu skatinti įmonių socialinę atsakomybę, įskaitant įmonių vykdomą veiklą už 
ES ribų, ir užtikrinti tokią atsakomybę visoje tiekimo grandinėje; yra įsitikinęs, kad 
Europos įmonės ir joms pavaldžios bendrovės arba subrangovai turėtų vaidinti 
pagrindinį vaidmenį visame pasaulyje skatinant ir skleidžiant geriausius tarptautinius 
standartus, susijusius su verslu ir žmogaus teisėmis;

43. prašo, kad Komisija ir EIVT paragintų visame pasaulyje esančias ES delegacijas 
užmegzti ryšius su ES įmonėmis siekiant propaguoti pagarbą žmogaus teisėms ir 
užtikrinti, kad verslas ir žmogaus teisės, kaip svarbiausios temos, būtų įtraukti į vietose 
skelbiamus kvietimus teikti paraiškas Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 
priemonės paramai gauti;

44. primena savo raginimą Komisijai reguliariai teikti ataskaitas apie JT pagrindinių verslo 
ir žmogaus teisių principų įgyvendinimą ES valstybėse narėse, taip pat jų įtraukimą į 
nacionalinius veiklos planus; apgailestauja dėl to, kad Komisija daro nepakankamą 
pažangą reaguodama į Parlamento prašymą pasiūlyti teisės aktus, kuriais ES įmonės 
būtų įpareigotos užtikrinti, kad jų pirkimais nebūtų remiami konfliktų kaltininkai ir 
nebūtų prisidedama prie šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų;

45. ragina Komisiją ir EIVT aktyviai imtis iniciatyvos gerinti nuo žmogaus teisių 
pažeidimų, susijusių su įmonių veikla už ES ribų, nukentėjusių asmenų galimybes 
kreiptis į teismą;

46. ragina ES remti naujas iniciatyvas, skirtas teisiškai įpareigojantiems tarptautiniams 
dokumentams dėl verslo ir žmogaus teisių sudaryti pagal JT sistemą ir jau ankstyvuoju 
etapu pradėti diskusijas šiais klausimais;

ES veiksmai siekiant užtikrinti teisę į saviraiškos laisvę internete ir realiame gyvenime ir 
apriboti sekimo technologijų poveikį žmogaus teisėms

47. pripažįsta, kad greita informacinių ir ryšių technologijų raida visame pasaulyje pakeitė 
naudojimosi saviraiškos laisve aplinką ir atnešė tiek didelių privalumų, tiek rimtų 
problemų; atsižvelgdamas į tai, džiaugiasi, kad 2014 m. gegužės mėn. Taryba priėmė 
tam skirtas ES saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime gaires;

48. išreiškia susirūpinimą dėl stebėjimo ir informacijos atrankos technologijų plitimo, 
kadangi jos kelia vis didesnį pavojų autokratinėse šalyse gyvenantiems žmogaus teisių 
ir demokratijos aktyvistams, taip pat kelia susirūpinimą keliančių klausimų, susijusių su 
teise į privatų gyvenimą demokratinėse šalyse, net kai šios technologijos naudojamos 
tariamai teisėtais tikslais, pvz., kovos su terorizmu ar teisėsaugos tikslais;

49. teigiamai vertina 2013 m. birželio mėn. Komisijos paskelbtą JT pagrindinių verslo ir 
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žmogaus teisių principų įgyvendinimo IRT (informacinių ir ryšių technologijų) 
sektoriuje vadovą; vis dėlto yra susirūpinęs dėl prekybos produktais ir paslaugomis, 
kurie skirti prieigai prie interneto blokuoti arba kuriuos naudojant galima vykdyti 
masinį sekimą ir stebėti interneto ir judriojo ryšio duomenų srautą arba įsiskverbti į 
privačius pokalbius; taigi ragina remiantis panašių veiksmų, kurių ėmėsi ES konkrečiais 
atvejais, patirtimi priimti šio sektoriaus bendrąsias eksporto kontrolės gaires;

50. ragina Komisiją toliau remti iniciatyvas, susijusias su skaitmeninio saugumo 
technologijų kūrimu ir platinimu, kad žmogaus teisių aktyvistai galėtų naudotis 
saugiomis duomenų rinkimo, registravimo ir saugojimo sistemomis ir kartu išvengtų 
represinių vyriausybių sekimo;

ES parama pilietinei visuomenei ir susirinkimų ir asociacijų laisvei

51. reiškia savo rimtą susirūpinimą dėl daugelyje pasaulio šalių mažėjančios erdvės teisėtai 
pilietinės visuomenės veiklai; mano, kad laisva pilietinė visuomenė yra žmogaus teisių 
apsaugos ir paramos joms, taip pat visų visuomenių demokratinių vertybių pagrindo 
dalis;

52. ragina ES ir jos valstybes nares atidžiau stebėti visus susirinkimų ir asociacijų laisvės 
apribojimus, taip pat pilietinės visuomenės organizacijų draudimus, agresyvų 
baudžiamųjų įstatymų dėl šmeižto ir kitų ribojančių teisės aktų naudojimą, pernelyg 
didelių registracijos ir ataskaitų teikimo reikalavimų nustatymą, pernelyg griežtų 
taisyklių dėl iš užsienio gaunamo finansavimo ar draudimų NVO užsiimti politine 
veikla ar palaikyti ryšius su asmenimis iš užsienio nustatymą ir aiškiai bei skubiai juos 
pasmerkti;

53. dar kartą primena, jog pritaria tam, kad didžioji EDŽTRP lėšų dalis būtų skiriama 
paramai žmogaus teisių gynėjams ir pilietinės visuomenės veiksmams visame pasaulyje;

Minties, sąžinės ir religijos ar tikėjimo laisvė

54. smerkia bet kokį smurtą dėl religijos ar tikėjimo ir diskriminaciją dėl jų; reiškia didelį 
susirūpinimą dėl nuolat gaunamų pranešimų apie visame pasaulyje vykdomus smurto 
veiksmus prieš religines mažumas ir šių mažumų diskriminaciją; pabrėžia, kad teisė į 
minties, sąžinės, religijos ar tikėjimo laisvę yra pagrindinė žmogaus teisė, susijusi su 
kitomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, apimanti teisę tikėti arba netikėti 
ir laisvę vienodomis teisėmis praktikuoti teistinius, neteistinius arba ateistinius 
įsitikinimus, taip pat teisę priimti ar keisti pasirinktą tikėjimą, jo atsisakyti arba vėl prie 
jų sugrįžti;

55. teigiamai vertina tai, kad ataskaitiniu 2013 m. laikotarpiu priimtos ES religijos ar 
tikėjimo laisvės propagavimo ir apsaugos gairės, ir ragina ES institucijas ir valstybes 
nares tarptautiniuose ir regioniniuose forumuose ir dvišaliuose santykiuose su 
trečiosiomis šalimis ypač daug dėmesio skirti šių gairių įgyvendinimui; 

Moterų ir mergaičių teisės

56. palankiai vertina tai, kad ES rėmė JT rezoliucijas lyčių klausimais, visų pirma 
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rezoliucijas dėl smurto prieš moteris panaikinimo, dėl moterų diskriminacijos ir dėl 
saviraiškos ir nuomonės laisvės vaidmens moterų įgalėjimo srityje, taip pat teigiamai 
vertina tai, kad ES pritarė  JT pareiškimams dėl ankstyvų ir priverstinių santuokų ir dėl 
moterų lyties organų žalojimo;

57. ragina ES aktyviai dalyvauti Moterų padėties komisijos 59-oje sesijoje ir toliau kovoti 
su visais bandymais trukdyti veikti Pekino veiksmų platformai, per kurią, be kita ko, 
siekiama užtikrinti galimybes naudotis švietimo ir sveikatos paslaugomis ir lytinės bei 
reprodukcinės sveikatos teisėmis;

58. dar kartą patvirtina, kad smerkia visų rūšių smurtą prieš moteris, ypač seksualinio 
smurto kaip karo ginklo naudojimą ir smurtą šeimoje; ragina visas valstybes, kurios yra 
Europos Tarybos narės, pasirašyti ir ratifikuoti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir 
smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo; ragina pačią ES imtis prisijungimo prie 
konvencijos veiksmų siekiant užtikrinti ES vidaus ir išorės veiksmų dėl smurto prieš 
moteris nuoseklumą;

59. griežtai smerkia karo taktikai prieš moteris naudojamą lytinę prievartą, įskaitant tokius 
nusikaltimus kaip masinis prievartavimas, seksualinė vergovė, prievartinė prostitucija, 
persekiojimo lyties pagrindu formos, įskaitant moterų lytinių organų žalojimą, prekybą 
žmonėmis, ankstyvas ir priverstines santuokas, žudymą dėl garbės ir visų kitų formų 
panašaus sunkumo lytinę prievartą; atsižvelgdamas į tai, yra labai susirūpinęs dėl 
padėties Afrikos Didžiųjų ežerų regione; remia padalinio „JT moterys“, JT specialiojo 
pranešėjo smurto prieš moteris, jo priežasčių ir padarinių klausimu ir JT specialiojo 
atstovo su konfliktais susijusio seksualinio smurto klausimu veiklą;

60. atkreipia dėmesį į tai, kad su lytimi susiję nusikaltimai ir seksualinis smurtas yra įtraukti 
į Romos statutą kaip karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui arba laikomi 
genocido arba kankinimų sudėtine dalimi; atsižvelgdamas į tai palankiai vertina 2013 m. 
birželio 24 d. priimtą JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2106 (2013) dėl seksualinio 
smurto prevencijos vykstant konfliktams, kurioje dar kartą patvirtinama, kad TBT 
atlieka pagrindinį vaidmenį kovojant su nebaudžiamumu už seksualinius ir su lytimi 
susijusius nusikaltimus; ragina ES visapusiškai remti šių principų įgyvendinimą;

61. taip pat primena ES įsipareigojimą žmogaus teisių ir lyties aspekto klausimus įtraukti į 
BSGP misijų veiklą pagal šioje srityje svarbias JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 
1325 ir Nr. 1820 dėl moterų, taikos ir saugumo; atsižvelgdamas į tai dar kartą ragina ES 
ir jos valstybes nares, kad jos, vykdydamos tvaraus susitaikymo procesą, remtų 
nuolatinį moterų dalyvavimą kaip esminę sudėtinę taikos procesų dalį, ir pripažįsta, kad 
lyčių lygybės aspektus būtina integruoti į konfliktų prevenciją, taikos palaikymo 
operacijas, humanitarinę pagalbą ir atstatymą po konfliktų;

Žmogaus teisės ir korupcija

62. primena, kad korupcija yra žmogaus teisių pažeidimas ir kad ES tvirtino turinti 
išskirtinę kompetenciją JT konvencijai prieš korupciją pasirašyti;

63. apgailestauja, kad iki šiol nesiimta veiksmų dėl Parlamento Sąjungos vyriausiajai 
įgaliotinei ir Komisijos pirmininko pavaduotojai pareikšto reikalavimo pristatyti ES 
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kovos su korupcija veiksmų planą, kad būtų galima veiksmingai stebėti JT konvencijos 
prieš korupciją rekomendacijas, įskaitant sutarties šalių prievolę skelbti informaciją apie 
korupciją ir ją platinti, sukurti pranešimų apie pažeidimus kanalus ir tinkamą teisinę 
liudytojų apsaugos ir pilietinės visuomenės veiklos šioje srityje sistemą;

64. ragina Komisiją sukurti naujoviškus finansinius mechanizmus, kuriuos naudojant būtų 
įgyvendinamos fiskalinės reformos ir gerinama kova su korupcija, neteisėtu kapitalo 
judėjimu ir mokesčių slėpimu; taigi ragina apsvarstyti galimybę vykdyti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystes, derinti dotacijas ir paskolas ir padėti besivystančioms 
šalims geriau naudoti savo vidaus išteklius; ragina įvesti tarptautinį finansinių sandorių 
mokestį, kuris galėtų būti papildomas vystymosi finansavimo šaltinis, ir primena ES 
valstybėms narėms, kad jos jau susitarė šalies viduje įvesti finansinių sandorių mokestį 
ir įsipareigojo dalį iš jo gaunamų lėšų skirti visuotinėms viešosioms gėrybėms, įskaitant 
vystymąsi, finansuoti;

65. primena savo raginimą ES ir jos valstybėms narėms remti JT specialiojo pranešėjo 
finansinių nusikaltimų, korupcijos ir žmogaus teisių klausimais paskyrimą;

LGBTI teisės

66. pažymi, kad 78 šalyse homoseksualumas laikomas nusikaltimu, septyniose iš jų už jį 
numatyta mirties bausmė; griežtai smerkia tai, kad neseniai visame pasaulyje, o ypač 
Nigerijoje ir Ugandoje, padaugėjo diskriminacinių teisės aktų ir praktikų, taip pat 
smurto veiksmų prieš asmenis dėl jų seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės; ragina 
atidžiai stebėti padėtį Nigerijoje, Ugandoje, Indijoje ir Rusijoje, kuriose nauji teisės 
aktai ar neseni teisiniai pokyčiai kelia didelį pavojų seksualinių mažumų laisvei; 
patvirtina remiąs tęsiamą Vyriausiosios žmogaus teisių komisarės veiklą kovojant su 
tokiais diskriminaciniais teisės aktais ir praktika ir apskritai JT veiklą šioje srityje;

67. palankiai vertina tai, kad 2013 m. Taryba priėmė ES lesbiečių, gėjų, biseksualių, 
translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų naudojimosi visomis žmogaus teisėmis 
propagavimo ir gynimo gaires; ragina EIVT ir Komisiją politiniuose ir žmogaus teisių 
dialoguose su trečiosiomis šalimis, taip pat daugiašaliuose forumuose kelti LGBTI 
teisių klausimą; pabrėžia Komisijos ir EIVT svarbą toliau keliant LGBTI teisių 
klausimą politiniuose ir žmogaus teisių dialoguose ir naudojant EDŽTRP lėšas LGBTI 
asmenų teises ginančioms organizacijoms remti, suteikiant joms daugiau galimybių 
pasisakyti prieš homofobiškus įstatymus ir LGBTI asmenų diskriminaciją, didinant 
plačiosios visuomenės informuotumą apie kitokios seksualinės orientacijos asmenų 
patiriamą diskriminaciją ir smurtą ir teikiant pagalbą kritinės situacijos atveju 
(pradedant psichosocialine ir medicinine pagalba, baigiant tarpininkavimo ir 
reintegracijos pagalba) asmenims, kuriems tokios pagalbos reikia;

68. palankiai vertina tai, kad vis daugiau viso pasaulio šalių (šiuo metu jų yra septyniolika) 
legalizuoja tos pačios lyties asmenų santuoką ar civilinę sąjungą; ragina ES institucijas 
ir valstybes nares toliau prisidėti prie tos pačios lyties asmenų santuokos ar civilinės 
sąjungos pripažinimo, laikant tai politinių, socialinių ir žmogaus bei pilietinių teisių 
klausimu;

69. teigiamai vertina tai, kad 2013 m. spalio mėn. panaikintas Moldavijos įstatymas, 
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draudžiantis kitų nei su santuoka ar šeima susijusių santykių propagandą, ir ragina 
Lietuvą ir Rusiją pasekti Modovos pavyzdžiu; apgailestauja dėl 2013 m. gruodžio mėn. 
Kroatijoje vykusio referendumo rezultatų, kadangi pritarta konstituciniam lygių 
santuokų draudimui; pabrėžia, kad tokie referendumai skatina homofobijos ir 
diskriminacijos atmosferą; mano, kad pagrindines LGBTI asmenų teises būtų galima 
užtikrinti geriau, jeigu šie asmenys galėtų pasirinkti teisinį institutą, pavyzdžiui, 
kohabitaciją, registruotą partnerystę ar santuoką;

Neįgaliųjų teisės

70. palankiai vertina tai, kad buvo ratifikuota JT neįgaliųjų teisių konvencija (angl. CRPD); 
pakartoja, jog svarbu, kad ją efektyviai įgyvendintų tiek valstybės narės, tiek ES 
institucijos, be kita ko, reikalinga neįgaliųjų teisių aspektą įtikinamai įtraukti į visas ES 
politikos, ypač vystomojo bendradarbiavimo, priemones;

Vaiko teisės 

71. teigiamai vertina ES ir UNICEF bendradarbiavimą, kurio dėka parengta vaiko teisių 
aspekto integravimo į vystomojo bendradarbiavimo politiką metodika; teigiamai vertina 
tai, kad ES gautos Nobelio premijos lėšos panaudotos pagalbai vaikams konfliktinėse 
situacijose; palankiai vertina tai, kad 2013 m. spalio mėn. ES dalyvavo Brazilijoje 
surengtoje Trečiojoje pasaulinėje konferencijoje dėl vaikų darbo ir dalyvavo derybose 
dėl trišalės deklaracijos dėl vaikų darbo;

72. ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) tęsti veiksmus, susijusius su 
vaiko teisėmis, ypatingą dėmesį skiriant prievartai prieš vaikus, įskaitant kankinimus, 
kadangi UNICEF, „Amnesty International“ ir panašios organizacijos praneša apie vaikų 
kankinimo ir kalinimo atvejus; ragina ypatingą dėmesį skirti priverstiniam vaikų darbui, 
vaikų santuokoms, vaikų įtraukimui į ginkluotas grupuotes, jų nuginklavimui, 
reabilitacijai ir vėlesnei reintegracijai, taip pat į dialogų žmogaus teisių klausimais su 
atitinkamomis šalimis darbotvarkę įtraukti vaikų kaltinimo raganavimu problemą; 
pabrėžia, kad svarbu vaiko teisėms suteikti prioritetinį statusą ES išorės politikoje;

73. pakartoja, kad būtina didinti pastangas įgyvendinti ES gairių dėl vaikų ir ginkluotų 
konfliktų patikslintą įgyvendinimo strategiją; ragina ES toliau stiprinti 
bendradarbiavimą su JT specialiąja įgaliotine nuo ginkluotų konfliktų nukentėjusių 
vaikų klausimais; ragina visas valstybes ratifikuoti JT vaiko teisių konvenciją, be kita 
ko, trečiąjį fakultatyvinį protokolą, kuriuo remdamiesi vaikai galės pateikti savo 
skundus JT vaiko teisių komitetui;

ES veikla migracijos ir pabėgėlių klausimais

74. pabrėžia, kad Sąjungos lygmeniu reikia nedelsiant suformuoti politiką, kurios laikantis 
tarptautinės žmogaus teisių teisės ir pagrindinių žmogaus orumo principų būtų 
sprendžiami skubūs su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais susiję 
klausimai, taip pat ragina ES visoje Sąjungoje užtikrinti veiksmingus bendrus priėmimo 
procedūrų standartus, kad būtų apsaugoti pažeidžiamiausi asmenys; ragina Sąjungos 
vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, už migraciją ir vidaus 
reikalus atsakingą Komisijos narį ir EIVT skatinti tikrą valstybių narių 
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bendradarbiavimo dvasią ir teisingą naštos pasidalijimą, kad būtų sprendžiamos įvairios 
šioje srityje išliekančios problemos; primena, kad Komisija įsipareigojo vystyti deramus 
teisėtos migracijos būdus, todėl ragina persvarstyti Dublino reglamentą, kuriuo 
valstybėms narėms suteikiama neproporcinga atsakomybė už Sąjungos išorės sienas ir 
ribojamos migrantų galimybės prašyti prieglobsčio ir jį gauti;

75. ragina Komisiją ir EIVT aktyviai dalyvauti diskusijose dėl sąvokos „pabėgėlis dėl 
klimato kaitos“, galbūt šį terminą apibrėžiant teisiškai tarptautinėje teisėje ar teisiškai 
privalomame tarptautiniame susitarime;

Žmogaus teisės ir vystymasis

76. ragina suderintais ES veiksmais spręsti žemės užgrobimo problemą; pažymi, kad tai, jog 
kaimo ir miesto skurstantiems gyventojams nesuteikiama prieiga prie žemės ir gamtos 
išteklių, yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl pasaulyje esama bado ir skurdo, 
turinti poveikio vietos bendruomenių galimybėms įgyvendinti jų žmogaus teises, ypač 
teisei turėti pakankamai maisto; teigiamai vertina ES dalyvavimą rengiant neprivalomas 
pasaulines žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo gaires, priimtas vadovaujant 
JT; vis dėlto pabrėžia, kad reikia skubiai įtraukti žmogaus teisių ir skurdo mažinimo 
aspektus į sprendimų dėl investuotojų įsigyjamų arba ilgam laikotarpiui išsinuomojamų 
didelių žemės plotų priėmimo procesą; mano, kad tai, kaip ES sprendžia šią problemą, 
yra svarbus požymis, kaip ES laikosi įsipareigojimo vystomojo bendradarbiavimo 
politikoje pereiti prie teisėmis pagrįstos strategijos;

Europos Parlamento veiklos, susijusios su žmogaus teisėmis, tobulinimas

77. pakartoja, kad yra pasirengęs toliau tobulinti Parlamento procedūras, procesus ir 
struktūras bei užtikrinti, kad Parlamento veikloje ir politikoje didžiausias dėmesys būtų 
skiriamas žmogaus teisėms ir demokratijai; be to, mano, jog Darbo tvarkos taisyklėse 
nurodytoms Žmogaus teisių pakomitečio užduotims (

78. ragina Delegacijų pirmininkų sueigą bendradarbiaujant su Žmogaus teisių pakomitečiu 
peržiūrėti Europos Parlamento tarpparlamentinių delegacijų gaires žmogaus teisių ir 
demokratijos skatinimo klausimais; šiuo klausimu rekomenduoja delegacijų vizituose į 
trečiąsias šalis sistemingiau kelti žmogaus teisių klausimus, ypač Parlamento 
rezoliucijose nurodytais individualiais atvejais, ir raštu (politiškai pagrįstais atvejais ir 
specialiuose informaciniuose susitikimuose) pranešti apie taikytus veiksmus Žmogaus 
teisių pakomitečiui;

79. pabrėžia, kad reikia toliau svarstyti tinkamiausius būdus, kaip kuo labiau padidinti 
Parlamento rezoliucijų dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų 
pažeidimo įtikinamumą, matomumą ir veiksmingumą;

80. skatina diskutuoti dėl to, kad Parlamento turimos įvairios paramos žmogaus teisėms ir 
jų propagavimo priemonės būtų įtrauktos į bendrą strateginį dokumentą, kurį 
Parlamentas priimtų plenariniame posėdyje;

* * *
81. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
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pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir 
parlamentams, JT Saugumo Tarybai, JT generaliniam sekretoriui, 69-osios JT 
Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT žmogaus teisių tarybos pirmininkui, JT 
vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir ES delegacijų vadovams.


