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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019

Komisja Spraw Zagranicznych

2014/2216(INI)

28.11.2014

PROJEKT SPRAWOZDANIA

w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji 
na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie
(2014/2216(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri



PE541.530v02-00 2/21 PR\1042061PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3



PR\1042061PL.doc 3/21 PE541.530v02-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie 
za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie
(2014/2216(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka (PDPC) oraz inne traktaty 
i instrumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące praw człowieka,

– uwzględniając art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając strategiczne ramy UE i plan działania w dziedzinie praw człowieka 
i demokracji (11855/2012), przyjęte przez Radę do Spraw Zagranicznych w dniu 
25 czerwca 2012 r.,

– uwzględniając roczne sprawozdanie UE dotyczące praw człowieka i demokracji na 
świecie w 2013 r., przyjęte przez Radę w dniu 23 czerwca 2014 r.,

– uwzględniając sprawozdanie roczne dotyczące głównych aspektów i podstawowych 
wyborów w zakresie WPZiB w 2013 r., zatwierdzone przez Radę w dniu 22 lipca 
2014 r.,

– uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji za 2014 r. na temat polityki Unii 
Europejskiej w zakresie rozwoju i pomocy zewnętrznej oraz jej realizacji w 2013 r. 
(COM(2014)0501), przyjęte w dniu 13 sierpnia 2014 r., oraz dokumenty towarzyszące, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie rocznego 
sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2012 oraz 
polityki Unii Europejskiej w tym zakresie1,

– uwzględniając wytyczne Unii Europejskiej w sprawie praw człowieka, zwłaszcza 
wytyczne na rzecz promowania i ochrony wszystkich praw człowieka przysługujących 
lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym i interseksualnym (LGBTI), 
oraz wytyczne dotyczące propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań, przy 
czym oba te dokumenty zostały przyjęte przez Radę w dniu 24 czerwca 2013 r., a także 
wytyczne w sprawie wolności wypowiedzi w internecie i poza nim, przyjęte w dniu 12 
maja 2014 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 23 czerwca 2014 r. z okazji dziesięciolecia 
Wytycznych UE w sprawie obrońców praw człowieka,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie strategii 
politycznych Unii Europejskiej na rzecz obrońców praw człowieka2,

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0575.
2 Dz.U. C 236 E z 12.8.2011, s. 69.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie priorytetów UE na 
25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ1,

– uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie 69. sesji 
Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie poparcia Unii 
Europejskiej dla Międzynarodowego Trybunału Karnego: stawić czoła wyzwaniom 
i pokonać trudności3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zbrodni agresji4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie polityk zewnętrznych 
UE na rzecz demokratyzacji5,

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 20 grudnia 2012 r. 
(A/RES/67/176) w sprawie moratorium na stosowanie kary śmierci, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wykorzenienia tortur 
na świecie6,

– uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325, 1820, 1888, 1889 i 1960 
w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa,

– uwzględniając sprawozdanie w sprawie wskaźników UE dotyczących kompleksowego 
podejścia do wdrażania przez UE rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i 1820 
w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, przyjęte przez Radę w dniu 13 maja 2011 r.,

– uwzględniając wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka wdrażające ramy ONZ 
„Ochrona, poszanowanie i naprawa”, zatwierdzone przez Radę Praw Człowieka ONZ w 
rezolucji nr 17/4 z dnia 16 czerwca 2011 r.,

– uwzględniając Przewodnik na temat realizacji wytycznych ONZ w sprawie biznesu i 
praw człowieka w sektorze ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych), 
opublikowany przez Komisję w dniu 17 czerwca 2013 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie praw człowieka 
oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0252.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0259.
3 Dz.U. C 59 E z 28.2.2012, s. 150.
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0013.
5 Dz.U. C 33 E z 5.2.2013, s. 165.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0206.
7 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 101.
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handlowych1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie międzynarodowej 
polityki handlowej w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianami 
klimatu2,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 14 maja 2012 r. – „Zwiększanie wpływu unijnej 
polityki rozwoju: Program działań na rzecz zmian”,

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji i Wiceprzewodniczącego 
Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa z dnia 5 marca 2014 (JOIN(2014)8) do Parlamentu Europejskiego i 
Rady pt. „Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka – Ku zintegrowanemu podejściu UE”,

– uwzględniając konwencję NZ przeciwko korupcji (UNCAC),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 października 2013 r. w sprawie korupcji 
w sektorze publicznym i prywatnym: wpływ na prawa człowieka w krajach trzecich3,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie kompleksowego 
podejścia UE,

– uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zasady 
ONZ dotyczącej obowiązku ochrony4,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając art.52 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych, a także opinie Komisji 
Rozwoju oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0000/2014),

A. mając na uwadze, że art. 21 TUE jeszcze bardziej wzmacnia zobowiązanie Unii do 
kierowania się w swoich działaniach na arenie międzynarodowej zasadami demokracji, 
praworządności, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych 
wolności, poszanowania godności ludzkiej, równości i solidarności oraz respektowania 
zasad Karty Narodów Zjednoczonych, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
i prawa międzynarodowego;

B. mając na uwadze, że poszanowanie, propagowanie i zachowanie powszechności i 
niepodzielności praw człowieka są kamieniami węgielnymi działań UE na arenie 
międzynarodowej;

C. mając na uwadze, że wiarygodność UE w stosunkach zewnętrznych umocni się dzięki 

                                               
1 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 31.
2 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, str. 94.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0394.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0180.
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zwiększeniu spójności między polityką wewnętrzną i zewnętrzną UE w zakresie praw 
człowieka;

D. mając na uwadze, że nowa wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oświadczyła, iż prawa człowieka będą 
jednym z jej nadrzędnych celów oraz że zamierza wykorzystać je jako wyznacznik 
kierunku rozwoju wszystkich swoich stosunków z państwami trzecimi; mając na 
uwadze, że potwierdziła ona również zobowiązanie UE do wspierania praw człowieka 
we wszystkich obszarach stosunków zewnętrznych „bez wyjątku”; mając na uwadze, że 
przyjęcie nowego planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji oraz 
odnowienie mandatu Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka znajdzie się 
w programie działania UE na początku 2015 r.;

E. mając na uwadze, że dnia 23 czerwca 2014 r. Rada przyjęła roczne sprawozdanie UE 
dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie w 2013 r., które obejmuje pierwszy 
pełny rok wdrażania strategicznych ram UE i planu działania w dziedzinie praw 
człowieka i demokracji; mając na uwadze, że 2013 r. był również pierwszym pełnym 
rokiem obowiązywania nowego mandatu Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw 
Człowieka;

F. mając na uwadze, że roczne sprawozdanie UE oraz wydarzenia, które miały miejsce po 
okresie sprawozdawczym, w brutalny sposób przypominają o wysokich kosztach 
społecznych nieprzestrzegania praw człowieka; mając na uwadze, że nieprzestrzeganie 
praw człowieka w przypadkach, w których brak poszanowania praw człowieka i brak 
zgodnego z prawem uczestnictwa demokratycznego prowadzą do niestabilności, upadku 
państw, kryzysów humanitarnych i konfliktów zbrojnych, pociąga za sobą istotne 
koszty materialne i budżetowe dla UE, jako że jest ona zobowiązana do reagowania na 
te zjawiska;

G. mając na uwadze, że zaangażowanie UE na rzecz skutecznego multilateralizmu, w 
którym centralne miejsce zajmuje ONZ, stanowi integralną część zewnętrznej polityki 
Unii i jest wynikiem przekonania, iż wielostronny system oparty na uniwersalnych 
zasadach i wartościach może najlepiej uporać się z globalnymi kryzysami, wyzwaniami 
i zagrożeniami;

H. mając na uwadze, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie są lojalnymi 
sojusznikami Międzynarodowego Trybunału Karnego od momentu jego utworzenia, 
udzielając mu wsparcia finansowego, politycznego, dyplomatycznego i logistycznego i 
jednocześnie propagując powszechność statutu rzymskiego i broniąc jego integralności 
w celu zwiększenia niezawisłości Trybunału;

I. mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 17 lipca 2014 r. Parlament ponownie 
wyraził zdecydowane poparcie dla przyjęcia ustalonych w Kampali zmian Rzymskiego 
Statutu MTK, w tym zmiany dotyczącej zbrodni agresji, oraz wezwał wszystkie 
państwa członkowskie UE do ratyfikacji tych zmian i włączenia ich do ustawodawstwa 
krajowego; mając na uwadze, że zmiana dotycząca zbrodni agresji przyczyni się do 
umocnienia praworządności na szczeblu międzynarodowym oraz do 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa poprzez zniechęcanie do bezprawnego 
użycia siły, a dzięki temu aktywnie przyczyni się do zapobiegania takim zbrodniom i 
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wprowadzenia trwałego pokoju;

J. mając na uwadze, że 59. sesja Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet, która odbędzie się w 
Nowym Jorku w dniach 9–20 marca 2015 r., będzie koncentrować się na działaniach 
następczych w związku z deklaracją pekińską i pekińską platformą działania, w tym na 
bieżących problemach, które utrudniają realizację tych instrumentów, a tym samym 
osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet, a także na szansach na 
osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet w programie działań 
związanych z realizacją milenijnych celów rozwoju po 2015 r.;

K. mając na uwadze, że istnieje wyraźny związek między korupcją i naruszaniem praw 
człowieka; mając na uwadze, że korupcja w sektorach publicznym i prywatnym 
powoduje i pogłębia nierówności i dyskryminację, przez co uniemożliwia równe 
korzystanie z praw obywatelskich, politycznych, gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych; mając na uwadze, że dowiedziono, iż działania korupcyjne często wiążą 
się z naruszaniem praw człowieka, nadużywaniem władzy i brakiem odpowiedzialności;

L. mając na uwadze, że prawa pracownicze i prawa związków zawodowych są celem 
poważnych ataków na świecie, a sposoby działania przedsiębiorstw wywierają głęboki 
wpływ na prawa pracowników, społeczności i konsumentów w Europie i poza nią;
mając na uwadze, że prawo międzynarodowe dotyczące praw człowieka nakłada na 
państwa obowiązek ochrony praw człowieka, dopilnowania, by działalność korporacji 
podlegających ich jurysdykcji nie naruszała praw człowieka, oraz zapewnienia ofiarom 
dostępu do skutecznych form środków odwoławczych;

M. mając na uwadze, że art. 16 PDPC stanowi, iż pełnoletni mężczyźni i kobiety – bez 
żadnych ograniczeń wynikających z rasy, narodowości lub wyznania – mają prawo do 
zawarcia małżeństwa i założenia rodziny oraz mają równe prawa w odniesieniu do 
zawierania małżeństwa, zarówno podczas jego trwania, jak i po jego ustaniu;

N. mając na uwadze, że art. 14 PDPC uznaje prawo każdego człowieka do ubiegania się o 
azyl w innym kraju w razie prześladowania; mając na uwadze, że konwencja ONZ 
dotycząca statusu uchodźców wyraźnie stanowi, iż wszyscy uchodźcy mają prawo do 
szczególnej ochrony, a żadne państwo nie może wydalić ani zwrócić uchodźcy na 
terytorium, gdzie może być prześladowany lub gdzie istnieje zagrożenie dla jego życia 
lub wolności;

O. mając na uwadze, że skutki zmiany klimaty, takie jak wzrost temperatury, podnoszenie 
się poziomu mórz i bardziej ekstremalne warunki pogodowe, nasilą wyzwania związane 
z niestabilnością globalną, a tym samym niebezpieczeństwo poważnych naruszeń praw 
człowieka; mając na uwadze, że termin „uchodźca klimatyczny”, który ma opisywać 
ludzi zmuszonych do opuszczenia miejsca zamieszkania i poszukiwania schronienia za 
granicą w wyniku zmiany klimatu, nie jest jeszcze uznawany w prawie 
międzynarodowym ani w żadnej prawnie wiążącej umowie międzynarodowej;

P. mając na uwadze, że niniejsze sprawozdanie, chociaż sporządzone w odpowiedzi na 
roczne sprawozdanie UE przyjęte przez Radę, jest perspektywiczną analizą działań UE 
w tym obszarze polityki; mając na uwadze, że w swoich rezolucjach dotyczących 
poprzednich sprawozdań rocznych oraz przeglądu strategii UE na rzecz praw człowieka 
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Parlament podkreślił konieczność ciągłego zastanawiania się nad własnymi praktykami 
związanymi z włączeniem praw człowieka w główny nurt swojej działalności oraz z 
działaniami następczymi w związku z pilnymi rezolucjami w sprawie naruszenia zasad 
demokracji, praw człowieka i praworządności;

Centralna pozycja praw człowieka w politykach zewnętrznych UE

1. przypomina, że w preambule Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
potwierdzono, iż UE „stawia jednostkę w centrum swych działań”; podkreśla, że z 
założenia nie miała to być koncepcja abstrakcyjna, lecz wręcz przeciwnie – słowa te 
oznaczały nacisk na realne życie, na konkretne aspekty egzystencji oraz na nadanie 
podstawowym potrzebom podstawy konstytucyjnej w oparciu o nienaruszalną godność 
każdej osoby;

2. wzywa wszystkie instytucje i państwa członkowskie UE do umieszczenia praw 
człowieka w centrum stosunków UE ze wszystkimi państwami trzecimi, w tym ich 
partnerami strategicznymi, oraz we wszystkich oświadczeniach i na wszystkich 
spotkaniach na wysokim szczeblu; podkreśla znaczenie skutecznej, konsekwentnej i 
spójnej realizacji polityki UE w zakresie praw człowieka zgodnie z jasnymi 
obowiązkami określonymi w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej i strategicznych 
ramach UE dotyczących praw człowieka i demokracji; wyraża uznanie dla nowej 
wiceprzewodniczącej Komisji i wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i 
polityki bezpieczeństwa za otwarte i zdecydowane zobowiązanie się do wprowadzenia 
tych zasad w życie;

3. podkreśla, że ważne jest, aby państwa członkowskie UE mówiły jednym głosem, 
wspierając niepodzielność i powszechność praw człowieka, a zwłaszcza aby 
ratyfikowały wszystkie ustanowione przez ONZ międzynarodowe akty prawne 
dotyczące praw człowieka; wzywa UE do zapewnienia niepodzielności praw człowieka, 
także tych określonych w Międzynarodowym pakcie praw gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych, zgodnie z art. 21 TUE; wzywa UE do dalszego propagowania 
powszechnych norm w zakresie praw człowieka, które powinny być traktowane jako 
podstawa jej współpracy z państwami trzecimi i organizacjami regionalnymi zarówno w 
dialogach politycznych, jak i dialogach dotyczących praw człowieka;

4. wskazuje, że UE powinna zwracać uwagę nie tylko na ludzkie cierpienie, ale i na koszty 
materialne i budżetowe wynikające z nieprzestrzegania praw człowieka, jeżeli brak 
poszanowania praw człowieka i brak zgodnego z prawem uczestnictwa 
demokratycznego prowadzą do niestabilności, korupcji, upadku państw, kryzysów 
humanitarnych lub konfliktów zbrojnych, które to zjawiska umniejszają wysiłki UE 
podejmowane w ramach polityki rozwoju i na które UE lub jej państwa członkowskie są 
zobowiązane reagować w dziedzinie polityki bezpieczeństwa; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne wysiłki UE na rzecz uwzględnienia naruszeń praw 
człowieka w unijnym systemie wczesnego ostrzegania związanym z zapobieganiem 
kryzysom; apeluje jednak o bardziej zdecydowane działania zapobiegawcze i zwraca się 
do wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel, Komisji i państw 
członkowskich o opracowanie opartego na prawach człowieka, dodatkowego elementu 
zapobiegania kryzysom w ramach kompleksowego podejścia UE do konfliktów i 
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kryzysów zewnętrznych;

Sprawozdanie roczne UE jako narzędzie służące do przekazywania informacji na temat 
polityki UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji

5. wyraża zadowolenie z przyjęcia przez Radę rocznego sprawozdania UE dotyczącego 
praw człowieka i demokracji na świecie w 2013 r.; zwraca się do wiceprzewodniczącej 
Komisji/wysokiej przedstawiciel o podjęcie zobowiązania do uczestnictwa w 
przyszłości w dwóch corocznych debatach poświęconych polityce UE w dziedzinie 
praw człowieka i demokracji podczas posiedzeń plenarnych Parlamentu w celu 
przedstawienia sprawozdania UE i ustosunkowania się do sprawozdania Parlamentu;

6. wyraża uznanie dla Służby Działań Zewnętrznych i Komisji za podanie kompleksowych 
i jasnych informacji na temat działań UE podjętych w okresie sprawozdawczym; 
ponownie wyraża jednak opinię, że zwłaszcza sprawozdania krajowe powinny mieć 
bardziej rygorystyczne ramy oparte na zbiorze wskaźników umożliwiających określenie 
poziomów referencyjnych służących do oceny zarówno pozytywnych, jak i 
negatywnych tendencji oraz do oceny efektywności działań UE, a także dających 
podstawę do dostosowania poziomów wsparcia UE zgodnie z postępami osiągniętymi w 
zakresie praw człowieka, demokracji, praworządności i dobrych rządów; zauważa, że 
zastosowanie takich powszechnie znanych wskaźników byłoby zgodne z szeregiem 
celów wymienionych w planie działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji 
oraz pozwalałoby na większą spójność w przygotowaniu uwarunkowań związanych z 
przestrzeganiem praw człowieka lub w ocenie wpływu polityk UE na prawa człowieka;

7. utrzymuje pogląd, że instytucje UE powinny wspólnie dążyć do ulepszenia formatu 
sprawozdania z myślą o wykorzystaniu jego pełnego potencjału jako narzędzia 
komunikacji bez szkody dla jego kompleksowego charakteru jako sprawozdania z 
wdrożenia strategicznych ram UE i planu działania dotyczącego praw człowieka i 
demokracji; ponownie wyraża gotowość do udziału w aktywnej i konstruktywnej 
współpracy między instytucjami UE w zakresie przygotowywania przyszłych 
sprawozdań;

Wdrożenie strategicznych ram i planu działania UE

8. ponownie wyraża zadowolenie ze strategicznych ram UE i unijnego planu działania 
dotyczącego praw człowieka i demokracji, przyjętych przez Radę w 2012 r., jako 
kamienia milowego w torowaniu nowej drogi w rozwoju polityki i potwierdzaniu 
zaangażowania UE w spełnienie obowiązku traktatowego, którym jest włączenie praw 
człowieka w główny nurt wszystkich polityk zewnętrznych UE „bez wyjątku”;

9. wzywa ESDZ i Komisję do przygotowania odpowiedniego sprawozdania z realizacji 
pierwszego planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji (2012–2014) 
oraz wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel i ESDZ do 
zaangażowania państw członkowskich, Komisji, Parlamentu i społeczeństwa 
obywatelskiego w przegląd i konsultacje skutkujące przyjęciem nowego planu 
działania, który powinien wejść w życie w 2015 r.; z zadowoleniem przyjmuje dyskusje 
mające na celu lepsze ustalenie hierarchii celów nowego planu działania, lecz 
przestrzega przed obniżeniem poziomu ambicji, jeśli chodzi o uwzględnianie praw 
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człowieka we wszystkich obszarach polityki UE;

10. wyraża szczególne zaniepokojenie stanem realizacji określonego w strategicznych 
ramach zobowiązania do „umieszczenia praw człowieka w centrum stosunków UE ze 
wszystkimi państwami trzecimi, w tym partnerami strategicznymi”; w związku z tym 
apeluje o zwrócenie przez wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel i ESDZ 
bacznej uwagi na realizację tego zobowiązania i na zapewnienie uwzględnienia praw 
człowieka i demokracji w stosunkach UE z jej partnerami strategicznymi w takich 
istotnych wymiarach jak posiedzenia na szczycie i konkluzje Rady;

Mandat Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka

11. uznaje znaczenie mandatu udzielonego pierwszemu w historii Specjalnemu 
Przedstawicielowi UE (SPUE) ds. Praw Człowieka oraz wagę dotychczas wykonanej 
pracy; zachęca SPUE do tego, by w dalszym ciągu poprawiał wizerunek UE i zwiększał 
jej współpracę w ramach wielostronnych i regionalnych mechanizmów w dziedzinie 
praw człowieka (ONZ, Rada Europy, OBWE, ASEAN, Unia Afrykańska, OWI) w celu 
propagowania najważniejszych priorytetów tematycznych UE, w tym priorytetów 
odzwierciedlonych w przyjętych ostatnio wytycznych UE dotyczących praw człowieka, 
dążenia do wzmocnienia pozycji społeczeństwa obywatelskiego na świecie oraz 
przyczynienia się do włączenia polityki UE w dziedzinie praw człowieka w główny nurt 
działań, a także do jej spójności i skuteczności;

12. wzywa Radę do przyjęcia – jako ogólnej zasady – praktyki systematycznego 
uwzględniania współpracy ze SPUE ds. Praw Człowieka w mandacie przyszłych 
geograficznych SPUE;

13. zwraca się do Rady o instytucjonalizację stanowiska SPUE ds. Praw Człowieka, tak aby 
stało się ono funkcją stałą;

Wewnętrzna/zewnętrzna spójność w polityce UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji

14. podkreśla, że polityka UE w dziedzinie praw człowieka musi być zgodna ze 
zobowiązaniami wynikającymi z Traktatu, a także musi zapewniać spójność między 
zewnętrznymi i wewnętrznymi strategiami politycznymi oraz unikać podwójnych 
standardów; w związku z tym apeluje o przyjęcie konkluzji Rady do Spraw 
Zagranicznych UE w sprawie praw człowieka w odniesieniu do partnerów 
strategicznych; w tym kontekście wzywa do określenia dla państw członkowskich i 
urzędników UE wspólnych wartości progowych w zakresie związanych z prawami 
człowieka obaw, jakie muszą przynajmniej zgłaszać  w stosunkach ze swoimi 
partnerami strategicznymi;

Narzędzia polityki UE w zakresie praw człowieka

Strategie krajowe w zakresie praw człowieka i rola delegatur UE

15. wyraża uznanie dla ESDZ za pomyśle ukończenie pierwszego cyklu strategii krajowych 
w zakresie praw człowieka, opracowanych z położeniem silnego nacisku na 
odpowiedzialność na szczeblu delegatur UE; ubolewa jednak nad ciągłym brakiem 
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przejrzystości w odniesieniu do treści strategii krajowych; zachęca ESDZ do przyjęcia 
wskaźników służących do oceny ich skuteczności oraz do wyraźniejszego 
potraktowania części sprawozdania rocznego poświęconych poszczególnym krajom 
jako sprawozdań z realizacji strategii krajowych; 

16. z zadowoleniem przyjmuje prawie ukończoną sieć punktów kontaktowych ds. praw 
człowieka i urzędników łącznikowych do kontaktów z obrońcami praw człowieka w 
delegaturach UE; wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel i ESDZ 
do opracowania jasnych wytycznych operacyjnych dotyczących ich roli w delegaturach 
w celu umożliwienia im pełnego wykorzystania potencjału, stworzenia wiarygodnych 
standardów oraz niedopuszczenia do powstania niespójności między poszczególnymi 
delegaturami UE; 

Dialog i konsultacje dotyczące praw człowieka

17. potwierdza swoje poparcie dla dialogów poświęconych prawom człowieka jako 
narzędzia polityki UE w dziedzinie praw człowieka; uznaje wartość zaangażowania w 
dialog dotyczący praw człowieka również z krajami borykającymi się z poważnymi 
problemami w zakresie praw człowieka; podkreśla jednak, że UE musi wyciągać 
jednoznaczne wnioski polityczne, jeżeli dialog dotyczący praw człowieka nie prowadzi 
do pozytywnych wyników, i w takich przypadkach kłaść większy nacisk na dyplomację 
publiczną, aby nie dopuścić do zagrożenia publicznej wiarygodności polityki UE w 
dziedzinie praw człowieka; ostrzega też przed wyłączaniem debat o prawach człowieka 
z dialogów politycznych na wysokim szczeblu;

Wytyczne UE w zakresie praw człowieka

18. pozytywnie ocenia przyjęcie przez Radę w roku sprawozdawczym 2013 wytycznych 
UE dotyczących praw człowieka przysługujących lesbijkom, gejom, osobom 
biseksualnym, transpłciowym i interseksualnym oraz wytycznych UE dotyczących 
wolności religii lub przekonań, a także – w 2014 r. – wytycznych w sprawie wolności 
wypowiedzi w internecie i poza nim;

19. przypomina jednak ESDZ i Radzie o wyzwaniu, którym jest realizacja wytycznych UE 
na poziomie krajowym, a następnie o konieczności oceny ich realizacji; zachęca ESDZ i 
państwa członkowskie do zaangażowania się również w doskonalenie zawodowe i 
działania podnoszące świadomość wśród personelu ESDZ i delegatur UE, jak również 
wśród dyplomatów państw członkowskich w celu zapewnienia, aby wytyczne UE 
dotyczące praw człowieka przynosiły zamierzone skutki w zakresie kształtowania 
rzeczywistej polityki na najniższych szczeblach;

Polityka UE na rzecz wspierania demokratyzacji i wyborów 

20. podkreśla znaczenie podejmowania działań następczych w związku ze sprawozdaniami 
i zaleceniami misji obserwacji wyborów, polegających na wykorzystaniu ich w ramach 
„planu działania na rzecz demokracji” w danym kraju oraz upoważnieniu głównego 
obserwatora do pełnienia szczególnej roli w dalszym monitorowaniu realizacji zaleceń, 
jako spójnej części kompleksowego podejścia Parlamentu do wspierania demokracji i 
przy wsparciu stałych organów Parlamentu (w tym Zespołu ds. Wspierania Demokracji 
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i Koordynacji Wyborów);

21. wzywa UE, aby nadal dążyła do określenia najlepszych praktyk w tej dziedzinie w celu 
wspierania i utrwalania procesów demokratyzacji; zachęca do rozwoju zarówno 
polityki, jak i narzędzi operacyjnych, które mają być stosowane w krajach 
priorytetowych w celu spójnego, elastycznego i wiarygodnego włączenia do podejścia 
UE środków służących do wspierania praw człowieka i demokracji, w tym środków 
zapobiegania konfliktom i mediacji;

22. z zadowoleniem przyjmuje prace dotyczące krajów pilotażowych przeprowadzone jak 
dotąd przez dziewięć delegatur UE w celu osiągnięcia większej spójności w zakresie 
wspierania demokracji w stosunkach zewnętrznych UE, które zostały zapoczątkowane 
w konkluzjach Rady z 2009 i 2010 r. i które są wbudowane w strategiczne ramy UE 
oraz unijny plan działania dotyczący praw człowieka i demokracji w 2012 r.;

23. zwraca się do Komisji i ESDZ o zwiększenie koordynacji działania UE w odniesieniu 
do drugiej generacji krajów pilotażowych, tak aby zapewnić uczestnictwo wszystkich 
instytucji UE i połączenie ich wiedzy w ramach skutecznego dążenia do wspierania 
demokracji w państwach trzecich, zgodnie z kompleksowym podejściem Parlamentu do 
wspierania demokracji;

Wsparcie UE dla obrońców praw człowieka 

24. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady dotyczące obrońców praw człowieka, 
wydane z okazji dziesięciolecia „Wytycznych UE w sprawie obrońców praw 
człowieka”; wyraża ponadto uznanie dla Komisji za większe wykorzystanie funduszy 
Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 
(EIDHR), aby zapewnić dotacje awaryjne obrońcom praw człowieka znajdującym się w 
bezpośrednim niebezpieczeństwie, i zachęca Komisję do dalszego badania nowych 
sposobów wspierania obrońców praw człowieka;

25. ponownie wzywa ESDZ do nieustannej ochrony organizacji pozarządowych, obrońców 
praw człowieka i działaczy społeczeństwa obywatelskiego poprzez zwiększenie 
skuteczności dialogów UE na temat praw człowieka oraz propagowanie priorytetów 
tematycznych UE i unijnych wytycznych dotyczących praw człowieka; w tym 
kontekście zachęca do organizowania kampanii mających na celu dotarcie do obrońców 
praw człowieka także na bardziej oddalonych obszarach państw trzecich, aby pomóc w 
osiągnięciu celów polityki UE;

26. zwraca się do ESDZ i delegatur UE o współpracę z obrońcami praw człowieka w 
ramach pragmatycznego dialogu politycznego w celu znalezienia jak najlepszych 
sposobów wspierania środowiska sprzyjającego ich pracy; zwraca się o do UE o 
rozszerzenie aktywnej dyplomacji w państwach trzecich i wzmocnienie pozycji 
punktów kontaktowych ds. praw człowieka w celu włączenia praw człowieka w główny 
nurt codziennej pracy politycznej delegatur UE poprzez systematyczne wymienianie 
nazwisk więźniów politycznych oraz udział w monitorowaniu procesów sądowych i 
wizyty w więzieniach; podkreśla, że UE musi wykorzystywać dyplomację publiczną do 
wspierania obrońców praw człowieka i apelować o uwolnienie więzionych działaczy na 
rzecz praw człowieka;
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Wsparcie UE dla powszechnych praw człowieka i wielostronnych organizacji praw 
człowieka

27. przypomina o zobowiązaniu Parlamentu i jego Podkomisji Praw Człowieka do 
wspierania silnego wielostronnego systemu praw człowieka pod egidą Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, w tym Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego, Rady 
Praw Człowieka, Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka oraz prac 
powiązanych wyspecjalizowanych agencji ONZ, takich jak MOP;

28. przypomina swoje jednoznaczne stanowisko w sprawie instytucjonalizacji uczestnictwa 
PE w sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, wyrażone w rezolucji z dnia 7 lutego 2013 
r. w sprawie priorytetów UE na sesji Rady Praw Człowieka, i uważa, że niezbędna jest 
kontynuacja praktyki wysyłania delegacji Parlamentu Europejskiego na odpowiednie 
sesje Rady Praw Człowieka i Zgromadzenia Ogólnego ONZ;

29. ponownie podkreśla znaczenie aktywnego uczestnictwa UE we wszystkich 
mechanizmach ONZ dotyczących praw człowieka, zwłaszcza w Trzecim Komitecie 
Zgromadzenia Ogólnego i Radzie Praw Człowieka ONZ; zachęca państwa 
członkowskie UE do takiego uczestnictwa poprzez współautorstwo rezolucji i 
przejmowanie w odniesieniu do nich przewodniej roli, aktywny udział w debatach i 
interaktywnych dialogach, a także wydawanie oświadczeń; zdecydowanie popiera coraz 
powszechniejszą praktykę UE w zakresie inicjatyw międzyregionalnych;

30. ponownie podkreśla znaczenie skutecznej koordynacji i współpracy między ESDZ, 
Komisją i państwami członkowskimi UE w dziedzinie praw człowieka; wzywa ESDZ, 
aby – szczególnie poprzez delegatury UE w Nowym Jorku i Genewie – zwiększyła 
spójność działań UE poprzez terminowe i merytoryczne konsultacje mające na celu 
jednogłośne przedstawianie stanowiska UE;

31. potwierdza znaczenie włączenia prac prowadzonych w Nowym Jorku i Genewie w 
ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Trzeciego Komitetu i Rady Praw Człowieka 
ONZ do odpowiednich działań wewnętrznych i zewnętrznych UE w celu zapewnienia 
spójności;

Polityka UE w zakresie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i 
Międzynarodowy Trybunał Karny

32. ponowie wyraża pełne poparcie dla prac MTK, którego rolą jest położenie kresu 
bezkarności sprawców najpoważniejszych zbrodni będących przedmiotem 
zainteresowania wspólnoty międzynarodowej; pozostaje czujny na wszelkie próby 
podważenia jego legitymacji; uważa rosnącą liczbę państw-stron za ważny element 
rozwoju stanowiący o coraz większej powszechności Trybunału; z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikację statutu rzymskiego przez Wybrzeże Kości Słoniowej w lutym 
2013 r.;

33. wyraża ubolewanie, że Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego nadal 
nie jest uwzględniony na liście konwencji wymaganych do uzyskania statusu GSP+, 
dotyczącej nowego rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu preferencji taryfowych 
; zauważa, że wiele państw wnioskujących o GSP+ nie jest państwem-stroną statutu lub 
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go nie ratyfikowało (np. Armenia i Pakistan); ponownie zaleca, by dodać statut rzymski 
do kolejnej listy konwencji;

34. ponownie wzywa UE do przyjęcia wspólnego stanowiska w sprawie zbrodni agresji 
oraz zmian ustalonych w Kampali, a państwa członkowskie UE – do szybkiego 
dostosowania ustawodawstwa krajowego do definicji zawartych w zmianach z Kampali, 
a także innych obowiązków wynikających ze statutu rzymskiego, aby umożliwić 
państwom członkowskim prowadzenie dochodzeń i postępowań krajowych i zwiększyć 
współpracę z Trybunałem;

Działania UE przeciw karze śmierci

35. ponownie wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec kary śmierci i zachęca Unię 
Europejską i państwa członkowskie UE do utrzymania wyraźnej polityki mającej na 
celu zniesienie kary śmierci na świecie; wzywa ESDZ do zachowania czujności w 
odniesieniu do rozwoju sytuacji we wszystkich krajach na świecie oraz do 
wykorzystania wszystkich środków oddziaływania pozostających do jej dyspozycji;

36. wyraża zaniepokojenie w związku z doniesieniami o wzroście liczby egzekucji na 
świecie w latach 2012–2013, pomimo że egzekucje mają miejsce w coraz mniejszej 
liczbie państw będących zdecydowaną mniejszością; wzywa UE do podjęcia należytych 
działań w związku ze stale wysoką liczbą egzekucji w Chinach i Iranie, wznowieniem w 
2013 r. egzekucji w Indonezji, Kuwejcie, Nigerii i Wietnamie, a także wyraźnym 
wzrostem liczby doniesień o egzekucjach w Iraku i Arabii Saudyjskiej;

37. zwraca uwagę na nowo podjętą w Stanach Zjednoczonych dyskusję na temat 
arbitralności kary śmierci i jej podatności na błędy, kampanię mającą na celu 
wstrzymanie przepływu z Europy do Stanów Zjednoczonych substancji 
wykorzystywanych przy egzekucjach i zniesienie kary śmierci w 2013 r. przez stan 
Maryland; zachęca wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel, SPUE i ESDZ 
do współpracy z rządem federalnym Stanów Zjednoczonych i rządami poszczególnych 
stanów w celu przyspieszenia zniesienia kary śmierci w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
wszystkie 80 wyroków śmierci w 2013 r. wydano w jedynie 2% hrabstw w całym kraju, 
a wszystkie 39 egzekucji odbyło się w około 1% wszystkich hrabstw;

38. zachęca Komisję do wykorzystania nowego elastycznego rozwiązania, które obecnie 
umożliwia Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka, w 
celu rozważenia nowych sposobów prowadzenia kampanii na rzecz zniesienia kary śmierci 
oraz wsparcia działań mających na celu uniknięcie kary śmierci lub egzekucji;

Działanie UE na rzecz zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania

39. w świetle coraz większej liczby ostatnich doniesień o powszechnych praktykach tortur i 
znęcania się na świecie wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel i 
ESDZ do wzmożenia wysiłków UE w walce z torturami oraz innym okrutnym, 
nieludzkim i poniżającym traktowaniem albo karaniem;

40. zachęca ESDZ do zwrócenia bacznej uwagi na wnioski Komitetu ONZ Przeciwko 
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Torturom oraz Komitetu Rady Europy ds. Zapobiegania Torturom dotyczące 
poszczególnych państw oraz do systematycznego poruszania tych kwestii w dialogach 
politycznych z zainteresowanymi państwami i w oświadczeniach publicznych; wzywa 
ESDZ i państwa członkowskie również do opracowania skuteczniejszego planu 
realizacji wytycznych UE w sprawie tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania;

Prawa człowieka w umowach handlowych UE i innych porozumieniach międzynarodowych

41. ponawia apel o systematyczne uwzględnianie klauzul dotyczących praw człowieka w 
porozumieniach międzynarodowych UE, w tym umowach handlowych, zawartych z 
państwami trzecimi i wzywa do skutecznego monitorowania ich stosowania, a także do 
przekazywania właściwej komisji Parlamentu Europejskiego informacji na temat 
aspektów praw człowieka zawartych w tych porozumieniach;

Biznes a prawa człowieka

42. zdecydowanie popiera realizację wytycznych ONZ w sprawie biznesu i praw człowieka; 
przypomina, jak ważne jest wspieranie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
w tym podczas prowadzenia działalności poza UE, oraz zapewnienie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw; jest przekonany, że 
przedsiębiorstwa europejskie i ich jednostki zależne oraz podwykonawcy powinni 
odgrywać kluczową rolę w promowaniu i rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dotyczących biznesu i praw człowieka na całym świecie;

43. zwraca się do Komisji i ESDZ o zachęcenie delegatur UE na świecie do współpracy z 
przedsiębiorstwami unijnymi w zakresie propagowania praw człowieka oraz do 
pilnowania, aby aspekty biznesu i praw człowieka znalazły się wśród głównych 
tematów lokalnych zaproszeń do składania wniosków o środki z Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka;

44. ponownie wzywa Komisję do regularnego składania sprawozdań z realizacji 
wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka przez państwa członkowskie 
UE, w tym ich krajowych planów działania; ubolewa z powodu braku dalszych działań 
Komisji w związku z wnioskiem Parlamentu dotyczącym zaproponowania przez nią 
prawodawstwa nakładającego na przedsiębiorstwa unijne wymóg dopilnowania, by 
dokonywane przez nie zakupy nie wspierały inicjatorów konfliktów lub sprawców 
poważnych naruszeń praw człowieka;

45. wzywa Komisję i ESDZ do podjęcia zdecydowanych inicjatyw na rzecz poprawy 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości ofiar naruszeń praw człowieka związanych z 
działalnością gospodarczą poza UE;

46. wzywa UE do wsparcia nowych inicjatyw mających na celu ustanowienie prawnie 
wiążącego międzynarodowego instrumentu dotyczącego biznesu i praw człowieka w 
ramach systemu ONZ i zaangażowania się od początku w debatę na ten temat;

Działania UE mające na celu zapewnienie praw wolności wypowiedzi w internecie i poza 
nim oraz ograniczenie wpływu na prawa człowieka technologii służących do inwigilacji
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47. uznaje, że szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych zmienił 
warunki korzystania z wolności wypowiedzi na świecie, z czego wynikają zarówno 
duże zalety, jak i poważne obawy; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
przyjęcie przez Radę w maju 2014 r. specjalnych wytycznych UE w sprawie wolności 
słowa w internecie i poza nim;

48. wyraża zaniepokojenie z powodu rozpowszechniania się technologii służących do 
monitorowania i filtrowania, które stanowią coraz większe zagrożenie dla działaczy na 
rzecz praw człowieka i demokracji w państwach autokratycznych, a także grożą 
ograniczaniem prawa do prywatności w krajach demokratycznych, nawet jeśli są 
stosowane rzekomo w uzasadnionych celach, takich jak zwalczanie terroryzmu lub 
egzekwowanie prawa;

49. wyraża uznanie dla Komisji za opublikowanie w czerwcu 2013 r. Przewodnika na temat 
realizacji wytycznych ONZ w sprawie biznesu i praw człowieka w sektorze ICT 
(technologii informacyjno-komunikacyjnych); jest jednak nadal zaniepokojony handlem 
produktami i usługami mającymi na celu odmowę dostępu do internetu lub 
umożliwiającymi prowadzenie na masową skalę inwigilacji i monitorowanie ruchu w 
internecie i telefonii komórkowej lub zakłócanie prywatnych rozmów; apeluje zatem o 
przyjęcie ogólnych wytycznych w sprawie kontroli wywozu w tym sektorze w oparciu o 
doświadczenia z podobnych działań podejmowanych przez UE w poszczególnych 
przypadkach;

50. wzywa Komisję do dalszego wspierania inicjatyw związanych z rozwojem i 
rozpowszechnianiem technologii zabezpieczeń cyfrowych w celu wzmocnienia pozycji 
obrońców praw człowieka poprzez zapewnienie bezpiecznych mechanizmów 
gromadzenia, szyfrowania i przechowywania, aby uniknąć kontroli ze strony rządów 
represyjnych;

Wsparcie UE dla społeczeństwa obywatelskiego oraz wolności zrzeszania się i zgromadzeń

51. wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu coraz mniejszej przestrzeni dla legalnego 
działania społeczeństwa obywatelskiego w wielu krajach na świecie; uważa, że wolne 
społeczeństwo obywatelskie jest jednym z fundamentów ochrony i wsparcia praw 
człowieka i wartości demokratycznych we wszystkich społeczeństwach;

52. wzywa UE i jej państwa członkowskie do zwiększenia kontroli oraz wyraźnego i 
szybkiego potępienia wszystkich ograniczeń wolności zrzeszania się i zgromadzeń, w 
tym zakazów działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, agresywnego 
stosowania prawa karnego dotyczącego zniesławienia i innych restrykcyjnych 
przepisów, nadmiernych wymogów w zakresie rejestracji i sprawozdawczości, zbyt 
restrykcyjnych przepisów dotyczących finansowania zagranicznego lub zakazów 
angażowania się organizacji pozarządowych w działalność polityczną czy 
kontaktowania się przez nie z obcokrajowcami;

53. ponownie wyraża poparcie dla przeznaczenia większości finansowania EIDHR na 
wsparcie obrońców praw człowieka i działań społeczeństwa obywatelskiego na świecie;

Wolność myśli, sumienia i religii lub przekonań
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54. potępia wszelką przemoc i dyskryminację ze względu na religię lub przekonania; 
wyraża poważne zaniepokojenie ciągłymi doniesieniami o przemocy i dyskryminacji 
wobec mniejszości religijnych na świecie; podkreśla, że prawo do wolności myśli, 
sumienia, religii lub przekonań jest podstawowym prawem człowieka, powiązanym z 
innymi prawami człowieka i podstawowymi wolnościami, obejmującym prawo do 
wiary lub niewiary, jednakowa wolność praktykowania przekonań teistycznych, 
nieteistycznych lub ateistycznych oraz prawo do przyjęcia, zmiany i porzucenia lub 
powrotu do wybranej przez siebie wiary;

55. pozytywnie ocenia przyjęcie w ciągu roku sprawozdawczego 2013 wytycznych UE 
dotyczących propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań i wzywa instytucje 
UE i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na realizację tych 
wytycznych zarówno na forach międzynarodowych i regionalnych, jak i w stosunkach 
dwustronnych z państwami trzecimi;

Prawa kobiet i dziewcząt

56. z zadowoleniem przyjmuje poparcie przez UE rezolucji ONZ w sprawie płci, zwłaszcza 
w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet, w sprawie dyskryminacji kobiet, w 
sprawie roli wolności wypowiedzi i myśli we wzmacnianiu pozycji kobiet, oraz 
oświadczeń ONZ dotyczących wczesnych i przymusowych małżeństw oraz okaleczania 
żeńskich narządów płciowych;

57. wzywa UE do aktywnego udziału w 59. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet i do dalszej 
walki z wszelkimi próbami podważenia pekińskiej platformy działania ONZ dotyczącej 
między innymi dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej jako podstawowych praw 
człowieka oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych;

58. ponownie wyraża potępienie wszelkich form przemocy wobec kobiet, zwłaszcza 
stosowania przemocy seksualnej jako narzędzia walki oraz przemocy domowej; w 
związku z tym wzywa wszystkie państwa członkowskie Rady Europy do podpisania i 
ratyfikowania Konwencji w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet; 
wzywa samą UE do podjęcia działań w celu przystąpienia do tej konwencji, aby 
zapewnić spójność między wewnętrznymi i zewnętrznymi działaniami UE w zakresie 
przemocy wobec kobiet;

59. zdecydowanie potępia używanie przemocy seksualnej wobec kobiet jako taktyki 
wojennej obejmującej takie zbrodnie jak masowe gwałty, niewolnictwo seksualne, 
przymusowa prostytucja, formy prześladowań ze względu na płeć, w tym okaleczanie 
żeńskich narządów płciowych, handel ludźmi, wczesne i przymusowe małżeństwa, 
zabójstwa honorowe oraz wszelkie inne formy przemocy seksualnej porównywalnej 
wagi; w związku z tym pozostaje szczególnie zaniepokojony sytuacją w regionie 
Wielkich Jezior Afrykańskich; wyraża poparcie dla prac Jednostki Narodów 
Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet (UN Women), 
Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Przemocy wobec Kobiet, jej Przyczyn i Skutków 
oraz Specjalnego Przedstawiciela ONZ ds. Przemocy Seksualnej Związanej z 
Konfliktami;
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60. zwraca uwagę na sklasyfikowanie przestępstw na tle płciowym oraz przemocy 
seksualnej w statucie rzymskim jako zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości 
lub podstawowych aktów mających związek z ludobójstwem lub torturami; z 
zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 
2106 (2013) w sprawie zapobiegania przemocy seksualnej podczas konfliktu, przyjętą 
24 czerwca 2013 r., która potwierdza, że MTK odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu 
bezkarności osób dokonujących przestępstw seksualnych i przestępstw na tle płciowym; 
wzywa UE do pełnego wsparcia realizacji tych zasad;

61. powtarza zobowiązanie UE do włączenia praw człowieka i kwestii związanych z płcią 
w główny nurt misji WPBiO zgodnie z przełomowymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i 1820 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa; 
ponawia w związku z tym swój apel do UE i jej państw członkowskich o wsparcie – w 
procesie budowania trwałego pojednania – systematycznego udziału kobiet jako 
istotnego elementu procesów pokojowych oraz o uznanie konieczności uwzględnienia 
perspektywy płci w zapobieganiu konfliktom, operacjach pokojowych, pomocy 
humanitarnej i odbudowie po zakończeniu konfliktu;

Prawa człowieka i korupcja

62. przypominania, że korupcja stanowi naruszenie praw człowieka, a UE posiada wyłączną 
kompetencję do podpisania Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji;

63. ubolewa, że jak dotąd nie podjęto działań następczych w związku ze skierowanym do 
wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel wnioskiem Parlamentu o 
przedstawienie planu działań UE przeciwko korupcji w celu skutecznego 
monitorowania zaleceń zawartych w konwencji NZ przeciwko korupcji, w tym 
zobowiązania państw-stron do publikowania i rozpowszechniania informacji na temat 
korupcji, ustanowienia kanałów zgłaszania naruszeń oraz stworzenia odpowiednich ram 
prawnych do ochrony świadków i działań społeczeństwa obywatelskiego w tej 
dziedzinie;

64. wzywa Komisję do opracowania innowacyjnych mechanizmów finansowych w celu 
przeprowadzenia reform budżetowych i nasilenia walki z korupcją, nielegalnymi 
przepływami finansowymi i uchylaniem się od opodatkowania; zachęca w tym 
kontekście do rozważenia partnerstw publiczno-prywatnych, łączenia dotacji i pożyczek 
oraz pomocy krajom rozwijającym się w lepszej mobilizacji zasobów krajowych; 
apeluje o wprowadzenie międzynarodowego podatku od transakcji finansowych, który 
mógłby funkcjonować jak dodatkowe źródło finansowania rozwoju, i przypomina 
państwom członkowskim, że uzgodniły już, iż podatek od transakcji finansowych 
zostanie wprowadzony na szczeblu krajowym i zobowiązały się do przeznaczenia części 
zebranych w ten sposób funduszy na finansowanie globalnych dóbr publicznych, w tym 
rozwoju;

65. ponownie wzywa UE i jej państwa członkowskie do poparcia powołania specjalnego 
sprawozdawcy ONZ ds. przestępstw finansowych, korupcji i praw człowieka;

Prawa osób LGBTI
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66. wskazuje, że w 78 państwach homoseksualizm jest nadal niezgodny z prawem, a w 
siedmiu z nich zagrożony jest karą śmierci; stanowczo potępia niedawny wzrost liczby 
dyskryminujących przepisów i praktyk oraz aktów przemocy na tle orientacji seksualnej 
i tożsamości płciowej wobec osób na całym świecie, a zwłaszcza w Nigerii i Ugandzie; 
zachęca do ścisłego monitorowania sytuacji w Nigerii, Ugandzie, Indiach i Rosji, gdzie 
nowe przepisy lub ostatnie zmiany prawne poważnie zagrażają wolności mniejszości 
seksualnych; ponownie wyraża poparcie dla stale prowadzonych przez wysoką 
komisarz ds. praw człowieka prac nad zwalczeniem tych dyskryminacyjnych przepisów 
i praktyk oraz prac ONZ w ogólności w tej dziedzinie;

67. pozytywnie ocenia przyjęcie w 2013 r. wytycznych UE na rzecz promowania i ochrony 
wszystkich praw człowieka przysługujących lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, 
transpłciowym i interseksualnym (LGBTI); wzywa ESDZ i Komisję do poruszania 
kwestii praw LGBTI w dialogach na temat praw politycznych i praw człowieka z 
państwami trzecimi i na forach wielostronnych; podkreśla, że Komisja i ESDZ muszą 
nadal poruszać kwestię praw LGBTI w dialogach na temat praw politycznych i praw 
człowieka, oraz podkreśla znaczenie wykorzystania EIDHR do wsparcia organizacji 
broniących praw LGBTI przez umożliwienie im zakwestionowania homofobicznych 
przepisów i dyskryminacji osób LGBTI, podnoszenie świadomości ogółu 
społeczeństwa na temat dyskryminacji i przemocy doświadczanej przez osoby o innych 
orientacjach seksualnych oraz zapewnienie udzielenia pomocy w nagłych wypadkach 
(od pomocy psychologicznej i medycznej do mediacji i pomocy w reintegracji) osobom, 
które potrzebują takiego wsparcia;

68. z zadowoleniem przyjmuje legalizację małżeństw lub związków cywilnych osób tej 
samej płci w coraz większej liczbie krajów – w tym momencie w siedemnastu – na 
całym świecie; zachęca instytucje UE i państwa członkowskie, aby w dalszym ciągu 
przyczyniały się do uznawania małżeństw lub związków cywilnych osób tej samej płci 
za kwestię praw politycznych, społecznych i ludzkich oraz obywatelskich;

69. z zadowoleniem przyjmuje unieważnienie w październiku 2013 r. przepisu prawa 
mołdawskiego zakazującego „propagowania związków innych niż małżeństwo lub 
rodzina” i wzywa Litwę i Rosję do pójścia za przykładem mołdawskim; ubolewa nad 
wynikiem chorwackiego referendum w grudniu 2013 r, który potwierdził konstytucyjny 
zakaz równych małżeństw; podkreśla, że takie referenda przyczyniają się do tworzenia 
klimatu homofobii i dyskryminacji; jest zdania, że podstawowe prawa osób LGBT będą 
prawdopodobniej lepiej chronione, jeżeli umożliwi się tym osobom dostęp do legalnych 
instytucji, takich jak konkubinat, zarejestrowany związek partnerski lub małżeństwo;

Prawa osób niepełnosprawnych

70. z zadowoleniem przyjmuje ratyfikację Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; ponownie podkreśla znaczenie jej skutecznego wdrożenia zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i instytucje UE oraz podkreśla w szczególności 
potrzebę wiarygodnego włączenia praw osób niepełnosprawnych do wszystkich 
instrumentów polityki UE, zwłaszcza w kontekście współpracy na rzecz rozwoju;

Prawa dzieci 
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71. z zadowoleniem przyjmuje współpracę UE z UNICEF-em, która doprowadziła do 
opracowania zestawu narzędzi służących do uwzględniania praw dziecka we 
współpracy na rzecz rozwoju; z zadowoleniem przyjmuje wykorzystanie środków z 
Nagrody Nobla przyznanej UE na pomoc dzieciom w sytuacjach konfliktowych; z 
zadowoleniem przyjmuje udział UE w trzeciej światowej konferencji na temat pracy 
dzieci, która odbyła się w październiku 2013 r. w Brasilii, oraz udział UE w 
negocjacjach dotyczących trójstronnej deklaracji w sprawie pracy dzieci;

72. wzywa Komisję i ESDZ do dalszego podejmowania działań w zakresie praw dziecka, 
ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci, w tym tortur, zważywszy, że 
przypadki tortur i przetrzymywania dzieci zostały zgłoszone przez organizacje takie jak 
UNICEF i Amnesty International; apeluje o szczególną koncentrację na kwestiach pracy 
przymusowej dzieci, małżeństwa dzieci, werbunku dzieci do grup zbrojnych i ich 
rozbrojenia, rehabilitacji i późniejszej reintegracji, a także o umieszczenie kwestii 
czarów dzieci w programie dialogów na temat praw człowieka prowadzonych z krajami, 
w których występuje to zjawisko; podkreśla, że w polityce zewnętrznej UE kwestii 
praw dzieci należy nadać priorytetowe znaczenie;

73. ponownie podkreśla potrzebę nasilenia działań na rzecz realizacji zmienionej strategii 
wdrożenia wytycznych UE w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych; zachęca UE do 
dalszego pogłębiania współpracy ze specjalnym przedstawicielem ONZ ds. dzieci w 
konfliktach zbrojnych; wzywa do powszechnej ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach 
dziecka, a szczególnie trzeciego protokołu fakultatywnego, który pozwoli dzieciom na 
składanie skarg do Komitetu Praw Dziecka ONZ;

Działania UE w dziedzinie migracji i uchodźców

74. podkreśla pilną potrzebę opracowania bardziej zdecydowanych strategii politycznych na 
szczeblu Unii, aby uwzględnić pilne problemy związane z migrantami, uchodźcami i 
osobami ubiegającymi się o azyl, w sposób zgodny z prawem międzynarodowym 
dotyczącym praw człowieka i podstawową godnością człowieka, oraz wzywa UE do 
zagwarantowania skutecznych wspólnych standardów w procedurach przyjmowania w 
całej Unii w celu ochrony osób wymagających szczególnej troski; wzywa 
wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel, komisarza do spraw migracji i 
spraw wewnętrznych oraz ESDZ do propagowania prawdziwego ducha współpracy i 
sprawiedliwego podziału obciążeń między państwa członkowskie w celu stawienia 
czoła wielu wyzwaniom, które nadal istnieją w tym zakresie; przypomina o 
zobowiązaniu Komisji do rozwijania odpowiednich legalnych kanałów migracji i w tym 
celu apeluje o zmianę rozporządzenia Dublin II, które obarcza państwa członkowskie 
nieproporcjonalną odpowiedzialnością za granice zewnętrzne Unii oraz zmniejsza 
możliwości ubiegania się o azyl i uzyskiwania azylu przez imigrantów;

75. zwraca się do Komisji i ESDZ o aktywny udział w debacie na temat pojęcia „uchodźcy 
klimatycznego”, w tym jego ewentualnej definicji prawnej w prawie międzynarodowym 
lub jakiejś prawnie wiążącej umowie międzynarodowej;

Prawa człowieka i rozwój

76. apeluje o wspólne działania UE w celu rozwiązania problemu zawłaszczania ziemi; 
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stwierdza, że odmowa dostępu do ziemi i zasobów naturalnych osobom ubogim na 
obszarach wiejskich i miejskich jest jedną z głównych przyczyn głodu i ubóstwa na 
świecie, co wpływa na korzystanie przez społeczności lokalne z przysługujących im 
praw człowieka, w szczególności z prawa do odpowiedniego wyżywienia; z 
zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie UE w rozwój dobrowolnych globalnych 
wytycznych dotyczących tytułów własności do ziemi, łowisk i lasów, przyjętych pod 
egidą ONZ; podkreśla jednak pilną potrzebę uwzględniania aspektów praw człowieka i 
ograniczenia ubóstwa w podejmowaniu decyzji dotyczących nabywania lub 
długoterminowej dzierżawy dużych obszarów ziemi przez inwestorów; uważa, że 
reakcja UE na ten problem jest ważnym sprawdzianem jej zobowiązania do przyjęcia 
podejścia opartego na prawach człowieka w polityce współpracy na rzecz rozwoju;

Zwiększenie działań Parlamentu Europejskiego w zakresie praw człowieka

77. potwierdza swoje zaangażowanie w ciągłe doskonalenie własnych procedur, procesów i 
struktur w celu zapewnienia, aby prawa człowieka i demokracja znajdowały się w 
centrum jego działań i polityk; uważa ponadto, że aby Podkomisja Praw Człowieka 
wypełniła swoje zadanie określone w Regulaminie, którym jest zapewnienie spójności 
wszystkich strategii polityki zagranicznej Unii z unijną polityką praw człowieka, 
konieczna jest skuteczna współpraca ogólnoparlamentarna i uwzględnianie 
problematyki praw człowieka;

78. apeluje o przegląd wytycznych dla delegacji międzyparlamentarnych Parlamentu 
Europejskiego dotyczących wspierania praw człowieka i demokracji, który powinna 
przeprowadzić Konferencja Przewodniczących Delegacji we współpracy z Podkomisją 
Praw Człowieka; zaleca w związku z tym bardziej systematyczne poruszanie podczas 
wizyt delegacji w państwach trzecich kwestii praw człowieka, zwłaszcza 
poszczególnych przypadków, o których mowa w rezolucjach Parlamentu, oraz 
informowanie Podkomisji Praw Człowieka o podjętych działaniach na piśmie, a także –
o ile jest to uzasadnione politycznie – na specjalnym posiedzeniu podsumowującym;

79. podkreśla potrzebę ciągłego rozważania najbardziej odpowiednich sposobów 
zapewnienia jak największej wiarygodności, widoczności i skuteczności rezolucji 
Parlamentu w sprawie naruszania praw człowieka oraz zasad demokracji i 
praworządności;

80. zachęca do dyskusji na temat uwzględnienia poszczególnych narzędzi służących do 
wspierania i promowania praw człowieka, którymi dysponuje Parlament, w jednym 
dokumencie strategicznym, który powinien zostać przyjęty przez Parlament na 
posiedzeniu plenarnym;

* * *
81. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. praw 
człowieka, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Bezpieczeństwa 
ONZ, sekretarzowi generalnemu ONZ, przewodniczącemu 69. Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ, przewodniczącej Rady Praw Człowieka ONZ, wysokiej komisarz ONZ ds. praw 
człowieka i szefom delegatur UE.


