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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și 
politica Uniunii Europene în această privință
2014/2216(INI)

Parlamentul European,

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO) și alte tratate și 
instrumente ale ONU în domeniul drepturilor omului,

– având în vedere articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere Cadrul strategic și Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și 
democrația (11855/2012) , adoptat de Consiliul Afaceri Externe la 25 iunie 2012,

– având în vedere Raportul anual 2013 al UE privind drepturile omului și democrația în 
lume, adoptat de Consiliul la 23 iunie 2014,

– având în vedere Raportul anual privind aspectele principale și opțiunile fundamentale 
ale PESC în 2013, aprobat de Consiliu la 22 iulie 2014,

– având în vedere Raportul anual al Comisiei din 2014 privind politicile de dezvoltare și 
asistență externă ale Uniunii Europene și punerea în aplicare a acestora în 2013 
(COM(2014)0501), adoptat la 13 august 2014, și documentele însoțitoare, 

– având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2013 referitoare la Raportul anual 2012 
privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această 
privință1,

– având în vedere orientările UE cu privire la drepturile omului și în special orientările 
pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele 
lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), orientărilor UE privind 
promovarea și protejarea libertății religioase și a convingerilor, ambele adoptate de 
Consiliu la 24 iunie 2013, și orientările privind libertatea de exprimare online și offline 
adoptate la 12 mai 2014,

– având în vedere concluziile din 23 iunie 2014 privind a zecea aniversare a orientărilor 
UE privind apărătorii drepturilor omului,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 iunie 2010 referitoare la politicile Uniunii Europene 
în favoarea apărătorilor drepturilor omului2, 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0575.
2 JO C 236 E, 12.8.2011, p. 69.
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– având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2014 referitoare la prioritățile UE pentru cea 
de-a 25-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor 
Unite1,

– având în vedere Recomandarea sa din 2 aprilie 2014 adresată Consiliului privind cea de 
a 69-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite2,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2011 referitoare la sprijinul acordat CPI 
de către UE: confruntarea cu provocările și învingerea dificultăților3,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 iulie 2014 referitoare la crima de agresiune4,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 iulie 2011 referitoare la politicile externe ale UE în 
favoarea democratizării5,

– având în vedere Rezoluția Adunării Generale a ONU din 20 decembrie 2012 
(A/RES/67/176) referitoare la un moratoriu privind aplicarea pedepsei cu moartea, 

– având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2014 referitoare la eradicarea torturii în 
lume6,

– având în vedere Rezoluțiile nr. 1325, 1820, 1888, 1889 și 1960 ale Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea,

– având în vedere Raportul privind indicatorii UE pentru abordarea cuprinzătoare a 
implementării de către UE a Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU nr. 1325 și 
1820 privind femeile, pacea și securitatea, raport adoptat de către Consiliu la 
13 mai 2011,

– având în vedere Principiile directoare privind afacerile și drepturile omului: punerea în 
aplicare a cadrului „protecție, respect și remediere” al Organizației Națiunilor Unite, 
aprobate de Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU în rezoluția sa 17/4 din 16 iunie 
2011,

– salută publicarea de către Comisie la 17 iunie 2013 a Ghidului sectorial TIC 
(tehnologiile de informare și comunicare) referitor la aplicarea principiilor directoare ale 
ONU privind afacerile și drepturile omului,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la responsabilitatea 
socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale7,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la drepturile omului și 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2014)0252.
2 Texte adoptate, P7_TA(2014)0259.
3 JO C 59 E, 28.2.2012, p. 150.
4 Texte adoptate, P8_TA(2014)0013.
5 JO C 33 E, 5.2.2013, p. 165.
6 Texte adoptate, P7_TA(2014)0206.
7 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 101.
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standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale1,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la politica comercială 
internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice2,

– având în vedere concluziile Consiliului din 14 mai 2012 privind „Creșterea impactului 
politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării”,

– având în vedere declarația comună a noului Vicepreședinte al Comisiei/Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) din 5 
martie 2014 (JOIN(2014)8) adresată Parlamentului European și Consiliului referitoare 
la „Aprovizionarea responsabilă cu minerale provenind din zone de conflict și din zone 
cu risc ridicat. Către o abordare integrată la nivelul UE”,

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC),

– având în vedere Rezoluția sa din 8 octombrie 2013 privind corupția în sectoarele 
publice și private: impactul asupra drepturilor omului în țările terțe3,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 12 mai 2014 privind abordarea 
cuprinzătoare a UE,

– având în vedere Recomandarea sa din 18 aprilie 2013 adresată Consiliului privind 
principiul responsabilității de a proteja (R2P) al ONU4,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru 
dezvoltare, precum și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-
0000/2014),

A. întrucât articolul 21 din TUE a consolidat și mai mult angajamentul UE de a întemeia 
acțiunile sale pe scena internațională pe principiile democrației, ale statului de drept, ale 
universalității și indivizibilității drepturilor omului și ale libertăților fundamentale, pe 
respectul pentru demnitatea umană, principiile egalității și solidarității și respectarea 
principiilor prevăzute de Carta Organizației Națiunilor Unite, de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și dreptul internațional;

B. întrucât respectarea, promovarea și apărarea universalității și a indivizibilității 
drepturilor omului sunt pietrele de temelie ale acțiunilor întreprinse de UE pe scena 
internațională;

C. întrucât o consecvență mai mare între politicile sale interne și externe cu privire la 

                                               
1 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 31.
2 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 94.
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0394.
4 Texte adoptate, P7_TA(2013)0180.
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drepturile omului va spori credibilitatea UE în cadrul relațiilor sale externe;

D. întrucât noul Vicepreședinte al Comisiei/Înaltul Reprezentant a Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate (VP/ÎR) a declarat că drepturile omului ar fi una dintre 
principalele sale priorități și că are intenția să le utilizeze ca un criteriu de referință în 
toate relațiile sale cu țările terțe; întrucât VP/ÎR a reafirmat, de asemenea, angajamentul 
UE de a promova drepturile omului în toate domeniile relațiilor externe „fără excepție”; 
întrucât adoptarea noului plan de acțiune al UE în favoarea drepturilor omului și 
democrației și reînnoirea mandatului Reprezentantului special al Uniunii pentru 
drepturile omului se vor afla pe agenda UE la începutul anului 2015;

E. întrucât, la 23 iunie 2014, Consiliul a adoptat Raportul anual 2013 privind drepturile 
omului și democrația în lume, care a acoperă primul an complet de punere în aplicare a 
cadrului strategic și al planului de acțiune al UE privind drepturile omului și 
democrația; întrucât 2013 a fost, de asemenea, primul an complet al noului mandat al 
Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului;

F. întrucât raportul anual al UE și evenimentele survenite după perioada acoperită de acest 
raport reamintesc cu putere consecințele umane grave ale nerespectării drepturilor 
omului; întrucât nerespectarea drepturilor omului duce, de asemenea, la costuri 
materiale și bugetare semnificative pentru UE, atunci când nerespectarea drepturilor 
omului și absența participării democratice legitime provoacă instabilitate, apariția unor 
state eșuate, crize umanitare și conflicte armate, fenomene la care UE este obligată să 
reacționeze;

G. întrucât angajamentul UE în favoarea unui multilateralism eficient, cu ONU ca pilon 
central, este parte integrantă a politicii externe a Uniunii și se întemeiază pe convingerea 
că un sistem multilateral fondat pe valori și norme universale este cel mai potrivit pentru 
soluționarea crizelor, problemelor și amenințărilor globale;

H. întrucât Uniunea Europeană și statele sale membre au fost aliați fideli ai Curții Penale 
Internaționale încă de la începuturile ei, oferindu-i sprijin politic, diplomatic, financiar 
și logistic, promovând universalitatea Statutului de la Roma și protejându-i integritatea 
pentru a-i consolida independența;

I. întrucât în Rezoluția sa din 17 iulie 2014, Parlamentul și-a afirmat încă odată sprijinul 
ferm în favoarea adoptării amendamentelor de la Kampala aduse Statului de la Roma a 
CPI, inclusiv al amendamentului privind crima de agresiune, și a invitat toate statele 
membre ale UE să ratifice aceste amendamente și să le integreze în legislația lor 
națională; întrucât amendamentul privind crima de agresiune va contribui la 
consolidarea statului de drept la nivel internațional și la asigurarea păcii și securității 
internaționale, descurajând folosirea ilegală a forței și contribuind astfel în mod proactiv 
la prevenirea acestor crime și la consolidarea unei păci durabile;

J. întrucât tema principală a celei de-a 59-a sesiuni a Comisiei pentru statutul femeii a 
ONU, care va avea loc la New York între 9 și 20 martie 2015, va fi abordarea ulterioară 
Declarației și Platformei de acțiune de la Beijing, inclusiv provocările actuale care 
împiedică punerea lor în aplicare și deci realizarea egalității de gen și consolidarea 
autonomizării femeilor, precum și șansele de a realiza egalitatea de gen și consolidarea 
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autonomizării femeilor în agenda Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului post-2015;

K. întrucât există o relație clară între corupție și încălcarea drepturilor omului; întrucât 
corupția din sectorul public și sectorul privat creează și agravează inegalitățile și 
discriminarea, împiedicând exercitarea egală a drepturilor civile, politice, economice, 
sociale și culturale; întrucât s-a dovedit că actele de corupție sunt legate adesea de 
încălcarea drepturilor omului, de abuzul de putere și de lipsa de răspundere;

L. întrucât drepturile lucrătorilor și drepturile sindicatelor sunt ținta unor atacuri grave în 
lume, iar modul în care anumite companii funcționează are un impact profund asupra 
drepturilor lucrătorilor, comunităților și consumatorilor din interiorul și exteriorul 
Europei; întrucât legislația internațională în domeniul drepturilor omului impune 
statelor datoria de a apăra drepturile omului, de a se asigura că activitățile corporațiilor 
aflate în jurisdicția lor nu încalcă drepturile omului și de a garanta că victimele au la 
dispoziție căi de atac eficiente;

M. întrucât articolul 16 din Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO) afirmă că, 
de la vârsta majoră, bărbații și femeile, fără restricții legate de rasă, naționalitate sau 
religie, au dreptul să se căsătorească și să fondeze o familie și se bucură de drepturi 
egale în ceea ce privește căsătoria atât în timpul căsătoriei, cât și la încetarea acesteia;

N. întrucât articolul 14 al DUDO recunoaște dreptul persoanelor supuse persecuției de a 
solicita azil în alte țări; având în vedere că Convenția Națiunilor Unite referitoare la 
statutul refugiaților afirmă clar că toți refugiații au dreptul la o protecție specială și că 
niciun stat nu poate expulza sau returna un refugiat spre un teritoriu unde riscă să fie 
persecutat sau unde viața sau libertatea i-ar fi amenințată; 

O. întrucât efectele schimbărilor climatice, cum ar fi creșterea temperaturilor, creșterea 
nivelului mărilor și condițiile meteorologice extreme vor intensifica riscurile de 
instabilitate globală și, în consecință, riscul unor încălcări grave ale drepturilor omului; 
întrucât termenul de „refugiat climatic”, menit să descrie persoanele obligate să-și 
părăsească locuințele și să se refugieze în străinătate ca urmare a schimbărilor climatice, 
nu este încă recunoscut în dreptul internațional sau în vreun acord internațional cu 
efecte legale obligatorii;

P. întrucât acest raport, deși redactat ca răspuns la raportul anual adoptat de Consiliu, 
constituie o analiză prospectivă a activităților UE în acest domeniu politic; întrucât 
Parlamentul European, în rezoluțiile sale referitoare la rapoartele anuale anterioare și la 
analiza strategiei UE privind drepturile omului, a subliniat necesitatea de a continua 
analiza propriilor practici de integrare a drepturilor omului în activitățile sale și de 
monitorizare a rezoluțiilor sale de urgență care condamnă încălcarea democrației, a 
drepturilor omului și a statului de drept;

Caracterul central al drepturilor omului în politicile externe ale UE 

1. reamintește că preambulul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene afirmă 
că UE „situează persoana în centrul acțiunii sale”; subliniază că formularea nu a fost 
enunțată ca un concept abstract, ci dimpotrivă, aceste cuvinte pun accentul pe viața 
reală, pe aspectele concrete ale existenței și pe conferirea unui temei constituțional 
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nevoilor fundamentale, pe baza faptului că demnitatea tuturor persoanelor este 
inviolabilă;

2. invită toate instituțiile UE și statele membre să situeze drepturile omului în centrul 
relațiilor UE cu toate țările terțe, inclusiv cu partenerii săi strategici, și în centrul tuturor 
declarațiilor și reuniunilor la nivel înalt; subliniază importanța unei implementări 
eficiente, consecvente și coerente a politicii UE în domeniul drepturilor omului, în 
conformitate cu obligațiile clare prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană și în Cadrul strategic al UE privind drepturile omului și democrația; salută 
declarația noului Vicepreședinte al Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), prin care își exprimă angajamentul clar 
în favoarea aplicării acestor principii;

3. subliniază că este important ca statele membre să-și exprime în mod unitar sprijinul pe 
care îl aduc indivizibilității și universalității drepturilor omului și, în special, ratificării 
tuturor instrumentelor internaționale din domeniul drepturilor omului stabilite de ONU; 
invită UE să susțină caracterul indivizibil al drepturilor omului, inclusiv al celor incluse 
în Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, în conformitate 
cu articolul 21 din TUE; invită UE să promoveze în continuare normele universale în 
domeniul drepturilor omului ca bază a angajamentului său cu țările terțe și organizațiile 
regionale, atât în dialogurile politice, cât și în cele referitoare la drepturile omului;

4. subliniază că, pe lângă suferința umană, UE ar trebui să ia act de costurile materiale și 
bugetare ale nerespectării drepturilor omului în cazurile în care încălcarea drepturilor 
omului și lipsa de participare democratică legitimă duc la instabilitate, corupție, state 
eșuate, crize umanitare sau conflicte armate, fenomene care subminează eforturile UE 
din cadrul politicii sale de dezvoltare, și față de care UE sau statele membre au obligația 
de a reacționa în cadrul politicii de securitate; salută, în acest sens, eforturile recente ale 
UE de a include încălcările drepturilor omului în matricea de alertă timpurie asociată 
măsurilor de prevenire a crizelor; solicită, cu toate acestea, o acțiune preventivă mai 
fermă și invită VP/ÎR, Comisia și statele membre să dezvolte un element de prevenire a 
crizelor bazat pe drepturile omului, care ar trebui adăugat abordării cuprinzătoare a UE 
în materie de conflicte și crize externe;

Raportul anual al UE ca instrument de raportare pentru politica UE în domeniul 
drepturilor omului și democrației

5. salută adoptarea de către Consiliu a Raportului anual al UE privind drepturile omului și 
democrația în lume în 2013; invită VP/ÎR să se angajeze în viitor să participe la două 
dezbateri anuale dedicate politicii UE în domeniul drepturilor omului și democrației, în 
ședințele plenare ale Parlamentului, pentru a prezenta raportul UE și pentru a răspunde 
raportului Parlamentului;

6. felicită Serviciul de Acțiune Externă și Comisia pentru raportarea completă și clară 
privind acțiunile UE întreprinse în timpul perioadei de raportare; își reiterează totuși 
poziția potrivit căreia raporturile de țară, în special, ar trebui să aibă un cadru mai 
riguros, bazat pe un set de indicatori care să permită stabilirea unor valori de referință 
pentru identificarea tendințelor pozitive și negative și evaluarea eficienței acțiunilor UE, 
și care să ofere o bază pentru adaptarea nivelurilor de sprijin al UE, în funcție de 
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progresele obținute în materie de drepturile omului, democrație, statul de drept și buna 
guvernanță; ia act de faptul că utilizarea acestor indicatori publici ar fi compatibilă cu 
mai multe obiective menționate în Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și 
democrația și ar asigura o mai mare consecvență în aplicarea condiționalității drepturilor 
omului și în evaluarea impactului asupra drepturilor omului al politicilor UE;

7. își menține părerea că instituțiile UE ar trebui să depună eforturi comune pentru a 
îmbunătăți formatul raportului, pentru a face din acesta un instrument de comunicare, 
fără a-i reduce caracterul cuprinzător de raport privind implementarea Cadrului strategic 
și Planului de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația; reamintește că este 
gata să participe la o cooperare activă și constructivă între instituțiile UE în pregătirea 
viitoarelor rapoarte;

Implementarea Cadrului strategic și a Planului de acțiune

8. reiterează aprecierea sa cu privire la Cadrul strategic și Planul de acțiune al UE privind 
drepturile omului și democrația, adoptat de Consiliu în 2012, ca un jalon major în 
instituirea unui nou fundament al politicii de dezvoltare și reconfirmarea angajamentului 
UE față de obligația prevăzută de Tratat de a introduce drepturile omului în toate 
politicile externe ale UE, „fără excepție”;

9. invită SEAE și Comisia să pregătească un raport de implementare corespunzător 
referitor la primul plan de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația (2012-
2014) și invită VP/ÎR și SEAE să angajeze statele membre, Comisia, Parlamentul și 
societatea civilă în procesul de revizuire și consultare, care să conducă la adoptarea unui 
nou plan de acțiune, care să intre în vigoare la începutul anului 2015; salută discuțiile 
menite să îmbunătățească stabilirea priorităților obiectivelor din cadrul noului plan de 
acțiune, dar avertizează cu privire la reducerea nivelului de ambiție în ceea ce privește 
integrarea drepturilor omului în toate domeniile politice ale UE;

10. își exprimă preocuparea deosebită cu privire la implementarea angajamentului luat în 
cadrul strategic, de a „situa drepturile omului în centrul relațiilor UE cu toate țările terțe, 
inclusiv cu partenerii săi strategici”; îndeamnă, prin urmare, VP/ÎR și SEAE să studieze 
cu atenție transpunerea în practică a acestui angajament și integrarea drepturilor omului 
și democrației în toate relațiile UE cu partenerii săi strategici, în contexte centrale, cum 
ar fi summit-urile și concluziile Consiliului;

Mandatul Reprezentantului special al Uniunii Europene pentru drepturile omului

11. recunoaște importanța mandatului conferit primului Reprezentant special al UE pentru 
drepturile omului (RSUE), și a muncii depuse până în prezent; încurajează RSUE să 
continue să consolideze vizibilitatea UE și cooperarea sa în cadrul unor mecanisme 
multilaterale și regionale din domeniul drepturilor omului (ONU, Consiliul Europei, 
OSCE, ASEAN, Uniunea Africană, OIC), pentru a promova principalele priorități 
tematice ale UE, inclusiv cele reflectate în orientările recent adoptate ale UE privind 
drepturile omului, să acționeze pentru consolidarea societății civile în lume și să 
contribuie la integrarea, coerența, consecvența și eficiența politicii UE în domeniul 
drepturilor omului;
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invită Consiliul să adopte ca principiu general practica de a include sistematic 
cooperarea cu RSUE pentru drepturile omului în mandatul viitorilor RSUE geografici;

13. solicită ca Consiliul să instituționalizeze poziția RSUE pentru drepturile omului, astfel 
încât aceasta să devină o funcție permanentă;

Coerența internă/externă a politicii UE privind drepturile omului și democrația

14. subliniază că politica UE privind drepturile omului trebuie să fie consecventă în ceea ce 
privește respectarea obligațiilor prevăzute în tratate, garantând coerența între politicile 
interne și externe și evitarea standardelor duble; solicită, prin urmare, adoptarea 
concluziilor Consiliului Afaceri Externe al UE privind partenerii strategici în domeniul 
drepturilor omului; solicită, în acest context, stabilirea unor praguri comune pentru 
funcționarii statelor membre și ai UE în ceea ce privește problemelor legate de 
drepturile omului pe care trebuie să le invoce, cel puțin, omologilor lor strategici;

Instrumentele politicii UE privind drepturile omului

Strategiile de țară privind drepturile omului și rolul delegațiilor UE

15. felicită SEAE pentru finalizarea cu succes a primului ciclu de strategii de țară privind 
drepturile omului, care pun un accent puternic pe asumarea responsabilității la nivelul 
delegațiilor UE; regretă totuși că lipsa de transparență în ceea ce privește conținutul 
strategiilor de țară persistă; încurajează SEAE să adopte indicatori de evaluare a 
eficienței acestora și să trateze mai explicit secțiunile din raportul anual dedicate 
diferitelor țări ca rapoarte de implementare a strategiilor de țară; 

16. salută rețeaua aproape finalizată de puncte de contact pentru drepturile omului și de 
ofițeri de legătură pentru apărătorii drepturilor omului în delegațiile UE; invită VP/ÎR și 
SEAE să elaboreze orientări operaționale clare privind rolul lor în cadrul delegațiilor 
pentru a permite acestora să-și realizeze pe deplin potențialul, să creeze standarde 
credibile și să evite inconsecvențele între delegațiile UE; 

Dialogurile și consultările în domeniul drepturilor omului

17. își reafirmă sprijinul în favoarea unor dialoguri dedicate drepturilor omului ca un 
instrument al politicii UE privind drepturile omului; recunoaște valoarea participării la 
dialogul consacrat drepturilor omului și cu țările în care există probleme grave legate de 
aceste drepturi; subliniază, cu toate acestea, că este necesar ca UE să tragă concluzii 
politice clare în cazurile în care dialogul privind drepturile omului nu cunoaște rezultate 
pozitive și să pună mai mult accentul pe diplomația publică pentru a se asigura că 
credibilitatea publică a politicii UE în domeniul drepturilor omului nu este pusă în 
pericol; avertizează, de asemenea, cu privire la disocierea discuțiilor privind drepturile 
omului de dialogurile politice la nivel înalt;

Orientările UE privind drepturile omului

18. salută adoptarea de către Consiliu a orientărilor UE privind drepturile omului pentru 
persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale și a orientărilor 
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UE privind libertatea de religie și convingeri, ambele în timpul anului de raportare 
2013, precum și a orientărilor privind libertatea de expresie online și offline în 2014;

19. reamintește, cu toate acestea, SEAE și Consiliului dificultățile legate de implementare și 
deci necesitatea de a evalua implementarea orientărilor UE la nivel național; încurajează 
SEAE și statele membre să se angajeze, de asemenea, în formarea continuă și 
sensibilizarea personalului SEAE și al delegațiilor UE, precum și a diplomaților statelor 
membre pentru a se asigura că orientările UE privind drepturile omului au efectul dorit 
în conturarea politicilor la nivel local;

Politicile UE de susținere a democratizării și a alegerilor 

20. subliniază importanța urmăririi situației ulterioare a rapoartelor și recomandărilor 
misiunilor de observare a alegerilor, prin folosirea acestora ca un element al unei „foi de 
parcurs pentru democrație” în țara respectivă și prin autorizarea observatorului șef să 
exercite un rol special în monitorizarea implementării recomandărilor, ca un segment 
coerent al strategiei cuprinzătoare a Parlamentului de sprijinire a democrației și cu 
sprijinul organelor permanente ale Parlamentului (inclusiv Grupul pentru sprijinirea 
democrației și de coordonare a alegerilor); 

21. invită UE să continue să acționeze pentru definirea celor mai bune practici în acest 
domeniu în scopul sprijinirii și consolidării proceselor de democratizare; încurajează 
elaborarea de instrumente cu caracter politic și operațional care să fie utilizate în țări 
prioritare pentru integrarea în strategia UE a măsurilor de sprijinire a drepturilor omului 
și a democrației, inclusiv a măsurilor de prevenire a conflictelor și măsurilor de 
mediere, într-un mod coerent, flexibil și credibil;

22. salută activitatea legată de țările-pilot, dusă până în prezent de nouă delegații UE, pentru 
o mai bună coerență a sprijinului acordat democrației în relațiile externe ale UE, 
activitate inițiată de concluziile Consiliului din 2009 și 2010 și inclusă în Cadrul 
strategic și Planul de acțiune al UE privind drepturile omului din 2012;

23. solicită ca Comisia și SEAE să consolideze coordonarea acțiunilor UE în ceea ce 
privește a doua generație de țări-pilot, pentru a se asigura că toate instituțiile europene 
participă și combină experiențele lor specifice în urmărirea eficientă a obiectivului de 
sprijinire a democrației în țări terțe, în conformitate cu strategia cuprinzătoare a 
Parlamentului de sprijinire a democrației;

Sprijinul acordat de UE apărătorilor drepturilor omului 

24. salută concluziile dedicate ale Consiliului privind apărătorii drepturilor omului la cea 
de-a zecea aniversare a Orientărilor UE privind apărătorii drepturilor omului (ADU); 
salută, de asemenea, decizia Comisiei de a recurge mai mult la finanțarea IEDDO 
pentru acordarea de granturi de urgență apărătorilor drepturilor omului aflați sub o 
amenințare directă și încurajează Comisia să exploreze în continuare noi modalități de a 
sprijini ADU;

25. își reînnoiește apelul către SEAE de a continua protejarea ONG-urilor, a apărătorilor 
drepturilor omului și activiștilor societății civile prin îmbunătățirea eficienței 
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dialogurilor UE privind drepturile omului și prin promovarea priorităților tematice ale 
UE și a orientărilor privind drepturilor omului; în acest context, încurajează organizarea 
de campanii accesibile apărătorilor drepturilor omului aflați și în zone mai îndepărtate 
din țări terțe, pentru a contribui la implementarea obiectivelor politicii UE;

26. solicită ca SEAE și delegațiile UE să coopereze cu apărătorii drepturilor omului în 
cadrul unui dialog politic pragmatic, care să urmărească găsirea celor mai bune căi de 
sprijini un mediu favorabil activității lor; solicită ca UE să-și intensifice diplomația 
activă în țările terțe și să consolideze poziția punctelor de contact pentru drepturile 
omului, pentru a integra drepturile omului în activitatea politică de zi cu zi a delegațiilor 
UE, prin publicarea sistematică a numelor prizonierilor politici și implicarea în 
monitorizarea proceselor și vizitarea închisorilor; subliniază necesitatea ca UE să 
utilizeze diplomația publică pentru a sprijini apărătorii drepturilor omului și solicită 
eliberarea activiștilor pentru drepturile omului aflați în detenție;

Sprijinul UE în favoarea drepturilor universale ale omului și organizațiilor multilaterale 
pentru drepturile omului

27. reamintește angajamentul Parlamentului și al Subcomisiei sale pentru drepturile omului 
de a sprijini un sistem puternic multilateral al drepturilor omului sub egida Națiunilor 
Unite, care include a treia Comisie a Adunării Generale, Consiliul pentru Drepturile 
Omului (CDO), Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, precum și 
activitatea agențiilor specializate ale ONU, cum ar fi Organizația Internațională a 
Muncii;

28. reamintește poziția sa clară de a-și instituționaliza prezența în cadrul sesiunilor Adunării 
Generale a ONU, exprimată în rezoluția sa din 7 februarie 2013 referitoare la prioritățile 
UE în Consiliul pentru drepturile omului, și consideră că este indispensabil să se trimită 
în continuare o delegație a Parlamentului European la sesiunile relevante ale CDO și ale 
Adunării Generale ONU;

29. reamintește importanța participării active a UE în toate mecanismele privind drepturile 
omului ale ONU, mai ales a treia Comisie a Adunării Generale a ONU și CDO; 
încurajează statele membre ale UE să facă acest lucru prin co-sponsorizarea și inițierea 
de rezoluții, prin participarea activă la dezbateri și dialoguri interactive, precum și prin 
formularea de declarații; sprijină ferm practica UE din ce în ce mai răspândită a 
inițiativelor interregionale;

30. subliniază încă o dată importanța coordonării și cooperării eficace dintre SEAE, 
Comisie și statele membre ale UE cu privire la problematica drepturilor omului; 
încurajează SEAE, în special prin delegațiile UE de la New York și Geneva, să 
mărească gradul de coerență din UE, printr-o consultare rapidă și substanțială, pentru a 
prezenta poziția UE în mod unitar;

31. reafirmă importanța integrării activității realizate în New York și Geneva, în contextul 
Adunării Generale a ONU, celei de-a treia Comisii a Adunării Generale a ONU și CDO, 
în activitățile interne și externe relevante ale UE pentru a asigura coerența;

Politica UE în domeniul justiției penale internaționale și Curtea Penală Internațională
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32. își reafirmă sprijinul deplin pentru activitatea Curții Penale Internaționale în rolul său de 
a pune capăt impunității pentru autorii celor mai grave crime care preocupă comunitatea 
internațională; rămâne vigilent în ceea ce privește orice tentativă de subminare a 
legitimității acesteia; consideră că numărul în creștere al statelor participante este o 
evoluție importantă în ceea ce privește consolidarea universalității Curții; salută 
ratificarea Statului de la Roma de către Côte d’Ivoire în februarie 2013;

33. regretă faptul că Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale nu este încă inclus 
în lista de convenții necesare pentru statutul SPG+ prevăzută în noul regulament SPG; 
ia act de faptul că mai mulți candidați la statutul SPG+ nu sunt state participante la 
statut sau nu l-au ratificat (de exemplu, Armenia și Pakistan); reiterează recomandarea 
sa ca Statutul de la Roma să fie adăugat la viitoarea listă de convenții;

34. își reiterează solicitarea ca UE să adopte o poziție comună privind crima de agresiune și 
amendamentele de la Kampala și invită statele membre ale UE să își alinieze rapid 
legislațiile la definițiile din amendamentele de la Kampala și la alte obligații care decurg 
din Statutul de la Roma, pentru a permite anchete și urmăriri penale naționale realizate 
de către statele membre, precum și consolidarea cooperării cu Curtea;

Acțiunile UE împotriva pedepsei cu moartea

35. își reiterează opoziția clară față de pedeapsa capitală și încurajează Uniunea Europeană 
și statele membre să mențină o politică vizibilă care să aibă ca obiectiv abolirea 
pedepsei cu moartea la nivel mondial; îndeamnă SEAE să rămână vigilentă în ceea ce 
privește evoluțiile din toate țările lumii și să utilizeze toate mijloacele de influență pe 
care le are la dispoziție;

36. își exprimă preocuparea cu privire la creșterea raportată a numărului de execuții la nivel 
mondial între 2012 și 2013, în ciuda faptului că execuțiile sunt limitate la un număr din 
ce în ce mai redus de țări; invită UE să întreprindă acțiunile necesare legate de numărul 
în continuare ridicat de execuții din China și Iran, de reluarea execuțiilor în 2013 în 
Indonezia, Kuweit, Nigeria și Vietnam, precum și de creșterea marcantă a execuțiilor 
raportate în Irak și Arabia Saudită;

37. ia act de reluarea dezbaterii în Statele Unite cu privire la caracterul arbitrar și natura 
predispusă la erori a pedepsei capitale, de campania de a stopa fluxul de substanțe 
utilizate pentru execuții din Europa spre Statele Unite și de abolirea pedepsei cu 
moartea în 2013 în statul Maryland; încurajează VP/ÎR, RSUE și SEAE să coopereze cu 
guvernul federal al SUA și guvernele statelor pentru a accelera renunțarea la pedeapsa 
cu moartea în Statele Unite, unde toate cele 80 de sentințe de condamnare la moarte din 
2013 au provenit doar din 2% din comitatele din întreaga țară și toate cele 39 de execuții 
au avut loc în aproximativ 1% din numărul total de comitate;

38. încurajează Comisia să folosească noua flexibilitate oferită de instrumentul european pentru 
democrație și drepturile omului pentru a explora noi modalități de a promova abolirea 
pedepsei cu moartea și de a sprijini acțiunile menite să ducă la evitarea sentințelor de 
condamnare la moarte sau a execuțiilor;

Acțiunile UE împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau 
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degradante

39. îndeamnă VP/ÎR și SEAE, având în vedere numărul în creștere al rapoartelor recente 
privind practica larg răspândită a torturii și abuzurilor în lume, de a intensifica eforturile 
UE de combatere a torturii și a pedepselor sau tratamentelor crude, inumane sau 
degradante;

40. încurajează SEAE să acorde o atenție deosebită concluziilor de țară ale Comitetului 
contra torturii al Națiunilor Unite și Comitetului pentru prevenirea torturii din cadrul 
Consiliului Europei și să ridice în mod sistematic aceste probleme în dialogurile politice 
cu țările în cauză, precum și în declarațiile publice; invită SEAE și statele membre să 
elaboreze, de asemenea, un plan de punere în aplicare a orientărilor UE privind tortura 
și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante;

Drepturile omului în acordurile comerciale ale UE și alte acorduri internaționale

41. își reiterează apelul în favoarea includerii sistematice a clauzelor privind drepturile 
omului în acordurile internaționale ale UE, inclusiv acordurile comerciale, încheiate cu 
țări terțe și solicită monitorizarea efectivă a aplicării lor, precum și întocmirea de 
rapoarte adresate comisiei competente din Parlament privind aspectele legate de 
drepturile omului; 

Afacerile și drepturile omului

42. sprijină cu tărie punerea în aplicare a principiilor directoare ale ONU privind afacerile și 
drepturile omului; reamintește importanța promovării responsabilității sociale a 
întreprinderilor (RSI), inclusiv în activitățile de afaceri desfășurate în afara UE, și a 
garantării respectării ei pe parcursul întregului lanț de aprovizionare; își exprimă 
convingerea că întreprinderile europene și filialele acestora, precum și subcontractanții 
lor, ar trebui să joace un rol-cheie în promovarea și răspândirea standardelor 
internaționale în materie de afaceri și drepturile omului în întreaga lume;

43. solicită ca Comisia și SEAE să încurajeze delegațiile UE din lume să coopereze cu 
întreprinderile europene pentru a promova respectarea drepturilor omului și pentru a 
garanta că „afacerile și drepturile omului” sunt incluse între temele prioritare în 
solicitările de propuneri locale privind instrumentul european pentru democrație și 
drepturile omului (IEDDO);

44. își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a raporta cu regularitate cu privire la 
implementarea principiilor directoare privind afacerile și drepturile omului de către 
statele membre, inclusiv a planurilor lor de acțiune naționale; regretă faptul că Comisia 
nu a înregistrat progrese în a răspunde solicitării Parlamentului de a propune acte
legislative care să impună întreprinderilor din UE să garanteze că achizițiile acestora nu 
sprijină autorii conflictelor și încălcările grave ale drepturilor omului;

45. invită Comisia și SEAE să ia inițiative ferme pentru îmbunătățirea accesului la justiție a 
victimelor încălcărilor drepturilor omului legate de activități de afaceri în afara UE;
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46. invită UE să sprijine inițiativele nou apărute menite să ducă la instituirea unui 
instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic privind afacerile și 
drepturile omului în cadrul sistemului ONU și să se angajeze din stadiul incipient în 
dezbaterea pe această temă;

Acțiunile UE pentru garantarea libertății dreptului la exprimare online și offline și pentru 
limitarea impactului tehnologiilor de supraveghere asupra drepturilor omului

47. recunoaște că evoluția rapidă a tehnologiilor informației și comunicațiilor a transformat 
mediul de exercitare a libertății de exprimare în lume, generând avantaje considerabile, 
dar și motive serioase de îngrijorare; salută, în acest context, adoptarea de către Consiliu 
în mai 2014 a orientărilor dedicate ale UE privind libertatea de exprimare online și 
offline;

48. își exprimă îngrijorarea cu privire la răspândirea tehnologiilor de monitorizare și filtrare, 
care reprezintă o amenințare crescândă la adresa activiștilor în domeniul drepturilor 
omului și al democrației din țările autocratice, dar care ridică întrebări îngrijorătoare și 
cu privire la dreptul la viața privată în țările democratice, chiar și când aceste tehnologii 
sunt utilizate sub pretextul unor scopuri legitime, cum ar fi combaterea terorismului sau 
aplicarea legii;

49. salută publicarea de către Comisie în iunie 2013 a Ghidului sectorial TIC (tehnologiile 
de informare și comunicare) referitor la aplicarea principiilor directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului; rămâne, cu toate acestea, preocupat de comerțul 
cu produse și servicii destinate să împiedice accesul la internet sau să permită 
supravegherea de masă și monitorizarea traficului pe internet și a comunicațiilor mobile 
sau ingerința în conversațiile private; solicită, prin urmare, adoptarea unor orientări 
generale privind controlul în acest sector, pe baza experienței unor acțiuni similare luate 
de UE în cazuri individuale;

50. invită Comisia să sprijine în continuare inițiativele legate de dezvoltarea și diseminarea 
tehnologiilor de securitate digitală, pentru a consolida autonomia apărătorilor drepturilor 
omului, prin oferirea unor mecanisme sigure de colectare, de codificare și de stocare 
pentru a evita monitorizarea de către guverne represive;

Sprijinul UE acordat societății civile și libertății de întrunire și asociere

51. își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la reducerea spațiului de acțiune legitimă a 
societății civile în numeroase țări din lume; consideră că o societate civilă liberă este 
unul din fundamentele protecției și sprijinirii drepturilor omului și valorilor democratice 
în toate societățile;

52. invită UE și statele membre să-și consolideze monitorizarea și să condamne clar și rapid 
toate restricțiile aplicate libertății de întrunire și asociere, inclusiv interzicerea 
organizațiilor societății civile, utilizarea agresivă a legilor de drept penal privind 
calomnia și a altor legi restrictive, cerințele excesive privind înregistrarea și raportarea, 
normele extrem de restrictive care controlează finanțările externe sau interdicția ca 
ONG-urile să se angajeze în activități politice sau să aibă contacte cu cetățeni străini;
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53. afirmă din nou că este favorabil ideii ca majoritatea finanțării IEDDO să fie alocată 
sprijinirii apărătorilor drepturilor omului și acțiunilor societății civile în lume;

Libertatea de gândire, de conștiință și de religie și convingeri

54. condamnă toate formele de violență și discriminare pe motive religioase sau de 
convingere; își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la rapoartele continue privind 
violența și discriminarea împotriva minorităților în lume; subliniază faptul că libertatea 
de gândire, de conștiință, de religie sau convingeri reprezintă un drept fundamental 
asociat altor drepturi ale omului și libertăți fundamentale, care includ dreptul de a crede 
sau nu, libertatea de a practica convingeri teiste, non-teiste sau ateiste și dreptul de a 
adopta, schimba sau abandona o credință sau de reveni la aceasta;

55. salută adoptarea în cursul anului de raportare 2013 a orientărilor UE privind promovarea 
și protejarea libertății religioase și a convingerilor și invită instituțiile UE și statele 
membre să acorde o atenție deosebită implementării acestor orientări atât în forumurile 
internaționale și regionale, cât și în relațiile bilaterale cu țări terțe;

Drepturile femeilor și fetelor 

56. salută sprijinul UE în favoarea rezoluțiilor referitoare la aspectele de gen, în special la 
eliminarea violenței împotriva femeilor, discriminarea femeilor, rolul libertății de 
exprimare și opinie în autonomizarea femeilor, precum și în favoarea declarațiilor ONU 
referitoare la căsătoriile premature și forțate și la mutilarea genitală feminină;

57. invită UE să participe activ la cea de 59-a sesiune a Comisiei privind statutul femeilor și 
să continue lupta împotriva tuturor tentativelor de a submina Platforma pentru acțiune 
de la Beijing a ONU care cuprinde, printre altele, accesul la educație și sănătate, ca 
drepturi fundamentale ale omului, și drepturile sexuale și reproductive;

58. condamnă din nou toate tipurile de acte de violență împotriva femeilor, în special 
utilizarea violenței sexuale ca armă de război și actele de violență domestică; invită, în 
consecință, statele membre ale Consiliului Europei să semneze și să ratifice Convenția 
privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor; invită UE să facă 
demersurile necesare aderării la convenție pentru a asigura coerența dintre acțiunea 
internă și externă a UE privind violența împotriva femeilor;

59. condamnă cu fermitate utilizarea violenței sexuale împotriva femeilor ca tactică de 
război, inclusiv infracțiunile precum violurile în masă, sclavia sexuală, prostituția 
forțată, persecuțiile pe motiv de gen, inclusiv mutilarea genitală a femeilor, traficul de 
persoane, căsătoriile premature și forțate, crimele de onoare și toate celelalte forme de 
violență sexuală de o gravitate comparabilă; rămâne deosebit de preocupat în acest sens 
de situația din regiunea Marilor Lacuri din Africa; își exprimă sprijinul pentru 
activitatea Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeii 
(ONU Femei), a Raportorului special al ONU privind violența împotriva femeilor, 
cauzele și consecințele sale, și a Reprezentantului special al ONU privind violența 
sexuală în perioade de conflict;
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60. atrage atenția asupra faptului că Statutul de la Roma clasifică crimele pe motive de gen 
și crimele de violență sexuală în rândul crimelor de război, al crimelor împotriva 
umanității sau al elementelor constitutive ale genocidului sau torturii; salută, în acest 
context, Rezoluția nr. 2106 (2013) a Consiliului de Securitate al ONU privind 
prevenirea violenței sexuale în conflicte, adoptată la 24 iunie 2013, care reafirmă că CPI 
joacă un rol esențial în combaterea impunității pentru infracțiunile sexuale și pe motive 
de gen; invită UE să sprijine aplicarea deplină a acestor principii;

61. reamintește, de asemenea, angajamentul UE de a integra drepturile omului și aspectele 
de gen în misiunile PSAC, în conformitate cu Rezoluțiile nr. 1325 și 1820 de referință 
ale Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea; își reiterează, 
în acest sens, apelul către UE și statele sale membre de a sprijini, în procesul de 
construire a unei reconcilieri durabile, participarea sistematică a femeilor, ca o 
componentă vitală a proceselor de pace, și să recunoască necesitatea de a introduce 
perspectiva de gen în acțiunile de prevenire a conflictelor, în operațiile de menținere a 
păcii, în asistența umanitară și reconstrucția post-conflict;

Drepturile omului și corupția

62. reamintește că corupția constituie o încălcare a drepturilor omului și că Uniunea 
Europeană a cerut o competență exclusivă pentru semnarea Convenției Organizației 
Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC);

63. regretă lipsa până în prezent a unei reacții la cererea Parlamentului adresată VP/ÎR de a 
prezenta un plan de acțiune al UE împotriva corupției, pentru monitorizarea eficientă a 
recomandărilor UNCAC, inclusiv a obligației care le revine statelor participante de a 
publica și disemina informații privind corupția, de a stabili canale de raportare a 
încălcărilor și de a crea un cadru juridic corespunzător pentru protejarea martorilor și 
pentru activitățile societății civile din acest domeniu;

64. invită Comisia să elaboreze mecanisme financiare inovatoare pentru implementarea 
reformelor fiscale și consolidarea luptei împotriva corupției, a fluxurilor financiare 
ilicite și a evaziunii fiscale; încurajează, în acest context, posibilitatea stabilirii unor 
parteneriate de tip public-privat, combinarea granturilor și împrumuturilor și sprijinirea 
țărilor în curs de dezvoltare printr-o mai bună mobilizare a resurselor lor interne; 
solicită instituirea unei taxe internaționale pe tranzacțiile financiare, care ar putea 
acționa ca o sursă suplimentară de finanțare pentru dezvoltare, și reamintește statelor 
membre că au convenit deja să introducă taxa pe tranzacții financiare în țările lor și că s-
au angajat să rezerve o parte din fonduri pentru finanțarea activelor publice la nivel 
mondial, inclusiv dezvoltarea;

65. invită din nou UE și statele sale membre să sprijine crearea funcției de Raportor special 
al ONU pentru infracțiuni de natură financiară, corupție și drepturile omului;

Drepturile LGBTI

66. subliniază că 78 de țări incriminează încă homosexualitatea, iar printre acestea, șapte 
țări prevăd pedeapsa cu moartea; condamnă cu fermitate recrudescența recentă a legilor 
discriminatorii și a practicilor și actelor de violență împotriva persoanelor bazate pe 
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orientarea lor sexuală și pe identitatea de gen, în întreaga lume, și mai ales în Nigeria și 
Uganda; încurajează monitorizarea atentă a situației din Nigeria, Uganda, India și Rusia, 
unde legi noi sau evoluții juridice recente amenință serios libertatea minorităților 
sexuale; își reafirmă sprijinul pentru activitatea neîntreruptă depusă de Înaltul Comisar 
al ONU pentru Drepturile Omului în scopul combaterii acestor practici discriminatorii 
și, în general, pentru activitatea ONU cu privire la această chestiune;

67. salută adoptarea în 2013 a orientărilor UE pentru promovarea și protejarea respectării 
tuturor drepturilor omului pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și 
intersexuale (LGBTI); invită SEAE și Comisia să ridice problema drepturilor LGBTI în 
dialogurile politice și cele privind drepturile omului cu țări terțe și în forumurile 
multilaterale; subliniază că este important ca Comisia și SEAE să ridice în continuare 
problema drepturilor LGBTI în dialogurile politice și cele privind drepturile omului și 
ca IEDDO să fie utilizat pentru sprijinirea organizațiilor care apără drepturile LGBTI, 
oferindu-le capacitatea de a contesta legile homofobe și discriminarea împotriva 
persoanelor LGBTI, sensibilizând publicul larg cu privire la discriminarea și violența cu 
care se confruntă persoanele de diferite orientări sexuale și furnizând asistență de 
urgență (de la ajutor psihosocial și medical până la asistența pentru mediere și 
reintegrare) celor care au nevoie de un astfel de sprijin;

68. salută legalizarea căsătoriilor sau a uniunilor între persoane de același sex într-un număr 
din ce în ce mai mare de țări din lume (șaptesprezece, pentru moment); încurajează 
instituțiile UE și statele membre să contribuie în continuare la recunoașterea căsătoriilor 
sau a uniunilor între persoane de același sex ca o chestiune politică, socială, precum și o 
chestiune legată de drepturile omului și drepturile civile;

69. salută anularea în octombrie 2013 a legii din Republica Moldova,care interzicea 
„propagarea altor relații decât cele legate de căsătorie și familie”,și invită Lituania și 
Rusia să urmeze acest exemplu; regretă rezultatul referendumului croat din decembrie 
2013, care a aprobat interzicerea prin constituție a căsătoriei între persoane de același 
sex; subliniază faptul că astfel de referendumuri contribuie la un climat de homofobie și 
discriminare; consideră că drepturile fundamentale ale persoanelor LGBT pot fi mai 
bine protejate dacă acestea au acces la instituții juridice precum concubinajul, 
parteneriatul civil sau căsătoria;

Drepturile persoanelor cu dizabilități

70. salută ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități; 
reiterează importanța implementării eficiente atât de către statele membre, cât și de către 
instituțiile UE și subliniază în mod special necesitatea de a integra într-o manieră 
credibilă drepturile persoanelor cu dizabilități în toate instrumentele politice ale UE, 
îndeosebi în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare;

Drepturile copiilor 

71. subliniază cooperarea UE cu UNICEF, care a avut ca rezultat crearea unui set de 
instrumente pentru integrarea drepturilor copiilor în cooperarea pentru dezvoltare; salută 
utilizarea sumei de bani primite de UE la acordarea Premiului Nobel pentru oferirea de 
asistență copiilor aflați în situații de conflict; salută participarea, în octombrie 2013, la 
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cea de-a treia Conferință mondială privind munca copiilor, care a avut loc la Brasilia, 
precum și participarea sa în negocierea declarației tripartite privind munca copiilor;

72. invită Comisia și SEAE să continue acțiunile de promovare a drepturilor copiilor, cu 
accent pe violența împotriva copiilor, inclusiv tortura, dat fiind faptul că organizații ca 
UNICEF și Amnesty International au raportat cazuri de tortură și detenție a copiilor; 
solicită să se pună accentul pe aspectele legate de munca forțată a copiilor, căsătoriile 
copiilor, înrolarea lor în grupuri armate, precum și pe dezarmarea, reabilitarea și 
reintegrarea lor ulterioară, și să introducă problema vrăjitoriei legate de copii, pe 
ordinea de zi a dialogurilor privind drepturile omului cu țările în cauză; subliniază că 
este important să se acorde prioritate drepturilor copiilor în cadrul politicii externe a 
UE;

73. reiterează nevoia de a intensifica eforturile de implementare a strategiei revizuite de 
punere în aplicare a Orientărilor UE privind copiii și conflictele armate; încurajează UE 
să aprofundeze în continuare cooperarea sa cu Reprezentantul Special al ONU pentru 
copiii afectați de conflicte armate; solicită ratificarea universală a Convenției ONU 
privind drepturile copilului și în special al treilea Protocol opțional care va permite 
copiilor să înainteze plângeri Comitetului pentru drepturile copilului;

Acțiunile UE privind migrația și refugiații

74. subliniază nevoia urgentă de a dezvolta politici mai puternice la nivelul Uniunii pentru a 
aborda probleme stringente legate de migranți, refugiați și solicitanți de azil, în 
conformitate cu legislația internațională în domeniul drepturilor omului și cu demnitatea 
umană fundamentală, și invită UE să garanteze standarde comune eficiente pentru 
procedurile de primire pe întreg teritoriul Uniunii, în scopul protejării persoanelor cele 
mai vulnerabile; invită VP/ÎR, Comisarul pentru migrație și afaceri interne și SEAE să 
promoveze un adevărat spirit de cooperare și o repartizare echitabilă a eforturilor între 
statele membre pentru a aborda multiplele provocări care persistă în acest sens; 
reamintește angajamentul Comisiei de a crea canale de migrație legale adecvate și, în 
acest scop, solicită revizuirea Regulamentului de la Dublin, care impune o 
responsabilitate disproporționată statelor membre în ceea ce privește frontierele externe 
ale Uniunii și care îngreunează posibilitatea de a solicita și de a obține azil;

75. solicită Comisiei și SEAE să participe activ la dezbaterile referitoare la termenul de 
„refugiat climatic”, inclusiv la o posibilă definiție juridică în dreptul internațional sau în 
orice acord internațional cu forță de lege;

Drepturile omului și dezvoltarea

76. solicită acțiuni concertate din partea UE pentru remedierea problemei legate de 
acapararea de terenuri; ia act de faptul că privarea de acces la proprietate funciară și la 
resursele naturale a populației sărace din zonele rurale și urbane reprezintă una din 
principalele cauze ale foametei și sărăciei în lume, cu un impact asupra exercitării de 
către comunitățile locale a drepturilor omului și în special a dreptului la o alimentație 
corespunzătoare; salută angajarea UE în elaborarea unor orientări globale voluntare 
privind proprietatea asupra terenurilor, locurilor de pescuit și pădurilor, adoptate sub 
egida ONU; subliniază, cu toate acestea, necesitatea urgentă de a introduce drepturile 
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omului și considerații legate de reducerea sărăciei în procesul decizional privind 
achiziționarea sau închirierea pe termen lung a unor largi zone de teren de către 
investitori; consideră că răspunsul UE la această chestiune reprezintă un test important 
al angajării sale de a avansa în direcția unei abordări bazate pe drepturi în elaborarea 
politicii sale de cooperare;

Intensificarea acțiunilor Parlamentului European în domeniul drepturilor omului

77. își reiterează angajamentul în favoarea îmbunătățirii continue a procedurilor, proceselor 
și structurilor Parlamentului pentru a se asigura că drepturile omului și democrația se 
află în centrul acțiunilor și politicilor sale; consideră, pe lângă aceasta,că o cooperare 
efectivă la nivelul întregului Parlament și integrarea drepturilor omului este necesară 
pentru ca Subcomisia pentru drepturile omului să-și îndeplinească misiunea, prevăzută 
în Regulamentul de procedură, „de a asigura coerența tuturor politicilor externe ale 
Uniunii cu politica sa privind drepturile omului”;

78. solicită o revizuire a orientărilor privind delegațiile interparlamentare ale Parlamentului 
European pentru promovarea drepturilor omului și a democrației, care să fie realizată de 
Conferința președinților de delegație, în cooperare cu Subcomisia pentru drepturile 
omului; recomandă, în acest context, ca problemele legate de drepturile omului să fie 
ridicate în mod mai sistematic, și în special cazurile individuale menționate în 
rezoluțiile Parlamentului în cursul vizitelor delegațiilor în țări terțe, și ca acțiunile 
întreprinse să fie raportate mai sistematic și în scris Subcomisiei pentru drepturile 
omului și, dacă este justificat din punct de vedere politic, prin intermediul unei ședințe 
de informare specifică;

79. subliniază că este necesar să fie continuată analizarea modalităților cele mai adecvate de 
a atinge un nivel maxim de credibilitate, vizibilitate și eficiență a rezoluțiilor 
Parlamentului referitoare la drepturile omului, democrație și statul de drept;

80. încurajează dezbaterile privind includerea diferitelor instrumente aflate la dispoziția 
Parlamentului pentru sprijinirea și promovarea drepturilor omului într-un document 
strategic unic, care să fie adoptat de Parlament într-o ședință plenară;

* * *
81. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile 
omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, 
Secretarului General al ONU, Președintelui celei de-a 69-a Adunări Generale a ONU, 
Președintelui Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Înaltului Comisar al ONU 
pentru Drepturile Omului, precum și șefilor delegațiilor UE.


