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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike 
Európskej únie v tejto oblasti
(2014/2216(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a ostatné zmluvy a nástroje OSN 
týkajúce sa ľudských práv,

– so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej Únii (ZEÚ),

– so zreteľom na strategický rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu 
(11855/2012), ktoré prijala Rada pre zahraničné veci 25. júna 2012,

– so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 
2013, ktorú prijala Rada 23. júna 2014,

– so zreteľom na výročnú správu o hlavných aspektoch a základných možnostiach SZBP
v roku 2013, ktorú Rada schválila 22. júla 2014,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie z roku 2014 o politike v oblasti rozvoja
a vonkajšej pomoci Európskej únie a o jej vykonávaní v roku 2013 (COM(2014)0501), 
prijatú 13. augusta 2014, a na sprievodné dokumenty, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2013 o výročnej správe o ľudských 
právach a demokracii vo svete v roku 2012 a politike Európskej únie v tejto oblasti1,

– so zreteľom na usmernenia Európskej únie o ľudských právach, najmä na usmernenia 
na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, 
transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI), usmernenia o presadzovaní a ochrane 
slobody náboženského vyznania alebo viery, obe prijaté Radou 24. júna 2013,
a usmernenia týkajúce sa slobody prejavu online a offline, prijaté 12. mája 2014,

– so zreteľom na závery Rady z 23. júna 2014 o desiatom výročí usmernení EÚ
o obhajcoch ľudských práv,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o politikách EÚ na podporu obhajcov 
ľudských práv2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2014 o prioritách EÚ pre 25. zasadnutie 
Rady OSN pre ľudské práva3,

– so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 2. apríla 2014 k 69. zasadnutiu Valného 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0575.
2 Ú. v. EÚ C 236 E, 12.8.2011, s. 69.
3 Prijaté texty, P7_TA(2014)0252.
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zhromaždenia Organizácie Spojených národov1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 o podpore Medzinárodného 
trestného súdu zo strany EÚ: čelenie výzvam a prekonávanie ťažkostí2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júla 2014 o trestnom čine agresie3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o vonkajších politikách EÚ na podporu 
demokratizácie4,

– so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 20. decembra 2012 
(A/RES/67/176) o moratóriu na využívanie trestu smrti, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2014 o odstránení mučenia vo svete5,

– so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325, 1820, 1888, 1889 a 1960
o ženách, mieri a bezpečnosti,

– so zreteľom na správu o ukazovateľoch EÚ pre komplexný prístup k vykonávaniu 
rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 a 1820 o ženách, mieri a bezpečnosti zo 
strany EÚ, ktorú Rada prijala 13. mája 2011,

– so zreteľom na hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv: vykonávanie rámca 
Organizácie Spojených národov „chrániť, rešpektovať a naprávať“, ktoré schválila Rada 
OSN pre ľudské práva vo svojej rezolúcii č. 17/4 zo 16. júna 2011,

– so zreteľom na usmernenia pre odvetvie IKT (informačné a komunikačné technológie)
o implementácii hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, ktoré 
Komisia uverejnila 17. júna 2013,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o sociálnej zodpovednosti 
podnikov v medzinárodných obchodných dohodách6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych
a environmentálnych normách v dohodách o medzinárodnom obchode7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o medzinárodnej obchodnej 
politike v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy8,

– so zreteľom na závery Rady zo 14. mája 2012 na tému Zvyšovanie vplyvu rozvojovej 
politiky EÚ: program zmien,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2014)0259.
2 Ú. v. EÚ C 59 E, 28.2.2012, s. 150.
3 Prijaté texty, P7_TA(2014)0013.
4 Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 165.
5 Prijaté texty, P7_TA(2014)0206.
6 Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
7 Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
8 Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
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– so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a podpredsedníčky Komisie a vysokej 
predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 5. marca 
2014 (JOIN(2014)8) Európskemu parlamentu a Rade s názvom Zodpovedné získavanie 
nerastov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových 
oblastiach: smerom k integrovanému prístupu EÚ,

– so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii (UNCAC),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 2013 o korupcii vo verejnom a súkromnom 
sektore: vplyv na ľudské práva v tretích krajinách1,

– so zreteľom na závery Rady z 12. mája 2014 o komplexnom prístupe EÚ,

– so zreteľom na svoje odporúčania Rade z 18. apríla 2013 o zásade zodpovednosti za 
ochranu stanovenej OSN (R2P)2,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre rozvoj
a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0000/2014),

A. keďže článkom 21 ZEÚ sa ešte viac posilňuje záväzok EÚ konať na medzinárodnej 
scéne v súlade so zásadami demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti 
ľudských práv a základných slobôd, zásadou zachovávania ľudskej dôstojnosti, 
zásadami rovnosti a solidarity a dodržiavania zásad Charty Organizácie Spojených 
národov, Charty základných práv Európskej únie a medzinárodného práva;

B. keďže dodržiavanie, podpora a ochrana univerzálnej platnosti a nedeliteľnosti ľudských 
práv sú základnými kameňmi činnosti EÚ na medzinárodnej scéne;

C. keďže dôveryhodnosť EÚ v jej vonkajších vzťahoch bude posilnená zvyšovaním súladu 
medzi jej vnútornými a vonkajšími politikami týkajúcimi sa ľudských práv;

D. keďže podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci
a bezpečnostnú politiku (PK/VP) uviedla, že ľudské práva budú jednou z jej hlavných 
priorít a že má v úmysle používať ich ako ukazovateľ, pokiaľ ide o všetky jej vzťahy
s tretími krajinami; keďže takisto opätovne zdôraznila záväzok EÚ podporovať ľudské 
práva vo všetkých oblastiach zahraničných vzťahov „bez výnimky“; keďže prijatie 
nového akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu a obnovenie mandátu 
osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva bude na programe EÚ začiatkom roka 2015;

E. keďže Rada 23. júna 2014 prijala výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii 
vo svete v roku 2013, ktorá sa týka celého prvého roka vykonávania strategického 
rámca a akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu; keďže rok 2013 bol aj 
prvým celým rokom nového mandátu osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0394.
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0180.
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F. keďže výročná správa EÚ a udalosti po jej vykazovanom období dôrazne pripomínajú 
množstvo ľudských obetí v dôsledku nedodržiavania ľudských práv; keďže v dôsledku 
nedodržiavania ľudských práv vznikajú tiež v EÚ významné materiálne a rozpočtové 
náklady v prípadoch, keď porušovanie ľudských práv a nedostatok legitímnej 
demokratickej účasti vedú k nestabilite, zlyhávajúcim štátom, humanitárnym krízam
a ozbrojeným konfliktom, na ktoré EÚ musí reagovať;

G. keďže záväzok EÚ týkajúci sa účinného multilateralizmu s OSN v jeho jadre je 
neodlučiteľnou súčasťou vonkajšej politiky Únie a vychádza z presvedčenia, že
multilaterálny systém založený na univerzálnych pravidlách a hodnotách je 
najvhodnejším systémom na riešenie globálnych kríz, výziev a hrozieb;

H. keďže Európska únia a jej členské štáty sú vytrvalými spojencami Medzinárodného 
trestného súdu od jeho vzniku a poskytujú mu finančnú, politickú, diplomatickú
a logistickú podporu a zároveň podporujú univerzálnosť Rímskeho štatútu a bránia 
integritu tohto súdu s cieľom posilňovať jeho nezávislosť;

I. keďže Parlament vo svojom uznesení zo 17. júla 2014 zopakoval svoju silnú podporu 
pre prijatie pozmeňujúcich návrhov z Kampaly k Rímskemu štatútu Medzinárodného 
trestného súdu (ICC) vrátane pozmeňujúceho návrhu k trestnému činu agresie a vyzval 
všetky členské štáty EÚ, aby ich ratifikovali a začlenili do svojich vnútroštátnych 
právnych predpisov; keďže pozmeňujúci návrh k trestnému činu agresie prispeje
k fungovaniu právneho štátu na medzinárodnej úrovni a k medzinárodnému mieru
a bezpečnosti tým, že bude odrádzať od nezákonného použitia sily, a teda proaktívne 
prispievať k predchádzaniu takýmto trestným činom a k upevňovaniu trvalého mieru;

J. keďže zameraním 59. zasadnutia Komisie OSN pre postavenie žien, ktoré sa uskutoční
v New Yorku od 9. do 20. marca 2015, budú opatrenia nadväzujúce na Pekinskú 
deklaráciu a akčnú platformu vrátane súčasných problémov, ktoré bránia jej 
vykonávaniu, a teda aj dosiahnutiu rodovej rovnosti a posilneniu postavenia žien, ako aj 
možnosti pre dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien v rámci 
programu miléniových rozvojových cieľov na obdobie po roku 2015;

K. keďže existuje jasný vzťah medzi korupciou a porušovaním ľudských práv; keďže 
korupcia vo verejnom aj súkromnom sektore spôsobuje a prehlbuje rozdiely
a diskrimináciu, a preto bráni rovnému uplatňovaniu občianskych, politických, 
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv; keďže je dokázané, že korupčné činy sú 
často spojené s porušovaním ľudských práv, so zneužívaním právomoci a 
s nedostatočnou zodpovednosťou;

L. keďže pracovné práva a práva odborových zväzov sú na celom svete vystavené vážnym 
útokom , pričom spôsoby, akými fungujú podniky, majú veľký vplyv na práva 
pracovníkov, spoločenstiev a spotrebiteľov v rámci Európy aj mimo nej; keďže 
medzinárodné právo v oblasti ľudských práv ukladá štátom povinnosť chrániť ľudské 
práva s cieľom zabezpečiť, aby činnosti korporácií patriacich do ich jurisdikcie 
neporušovali ľudské práva, a zaistiť, aby obete mali k dispozícii účinné spôsoby 
nápravy;

M. keďže článok 16 Všeobecnej deklarácie ľudských práv stanovuje, že muži a ženy, ak 
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dosiahli plnoletosť, majú právo bez hocijakého obmedzenia z dôvodov rasy, národnosti 
alebo náboženskej príslušnosti uzavrieť manželstvo a založiť rodinu a majú nárok na 
rovnaké práva na manželstvo, a to počas jeho trvania i pri jeho rozlúčení;

N. keďže v článku 14 Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa uznáva právo osôb žiadať
o azyl z dôvodu prenasledovania v iných krajinách; keďže v Dohovore OSN o právnom 
postavení utečencov sa jasne uvádza, že všetci utečenci majú nárok na osobitnú ochranu
a že žiadny štát nesmie vyhostiť alebo vrátiť utečenca na územie, kde čelí 
prenasledovaniu alebo hrozbám pre život alebo slobodu;

O. keďže účinky zmeny klímy, ako sú zvyšovanie teplôt, stúpanie hladiny morí a častejší 
výskyt extrémnych poveternostných podmienok, zintenzívnia výzvy týkajúce sa 
celosvetovej nestability a v dôsledku toho aj hrozbu vážneho porušovania ľudských 
práv; keďže pojem „klimatický utečenec“, ktorý má označovať ľudí prinútených opustiť 
svoje domovy a hľadať útočisko v zahraničí v dôsledku zmeny klímy, doteraz nie je 
uznaný v medzinárodnom práve ani v inej právne záväznej medzinárodnej dohode;

P. keďže táto správa, vypracovaná ako reakcia na výročnú správu EÚ, ktorú prijala Rada, 
je výhľadovou analýzou činností EÚ v tejto oblasti politiky; keďže Parlament vo svojich 
uzneseniach o predchádzajúcich výročných správach a o revízii stratégie EÚ v oblasti 
ľudských práv zdôraznil, že je potrebné pokračovať v úvahách o svojich vlastných 
postupoch týkajúcich sa uplatňovania hľadiska ľudských práv vo svojej činnosti
a nadväzovať na svoje naliehavé uznesenia o prípadoch porušovania demokracie, 
ľudských práv a zásad právneho štátu;

Kľúčový význam ľudských práv vo vonkajších politikách EÚ

1. pripomína, že v preambule Charty základných práv Európskej únie sa potvrdzuje, že EÚ 
„do stredobodu svojej činnosti stavia človeka“; zdôrazňuje, že to nebolo zamýšľané ako 
abstraktná koncepcia, ale naopak, že tieto slová kladú dôraz na skutočný život, 
konkrétne aspekty existencie a poskytovanie základných potrieb na ústavnom základe, 
založenom na nedotknuteľnej dôstojnosti každej osoby;

2. vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, aby ľudské práva postavili do stredobodu 
vzťahov EÚ so všetkými tretími krajinami vrátane jej strategických partnerov a aby ich 
zohľadňovali aj vo všetkých vyhláseniach a stretnutiach na vysokej úrovni; zdôrazňuje, 
že je dôležité účinné, jednotné a súdržné vykonávanie politiky EÚ v oblasti ľudských 
práv, a to v súlade s jasnými záväzkami stanovenými v článku 21 Zmluvy o Európskej 
únii a v strategickom rámci EÚ pre ľudské práva a demokraciu; oceňuje, že 
podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci
a bezpečnostnú politiku (PK/VP) otvorene prejavila svoj priamy záväzok týkajúci sa na 
uplatňovania týchto zásad;

3. zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty EÚ vystupovali jednotne pri podporovaní 
nedeliteľnosti a univerzálnosti ľudských práv, a najmä pri ratifikovaní všetkých 
medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv, ktoré ustanovila OSN; vyzýva EÚ, 
aby presadzovala nedeliteľnosť ľudských práv vrátane tých, ktoré sú zakotvené
v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, v súlade
s článkom 21 ZEÚ; vyzýva EÚ, aby naďalej podporovala všeobecné normy v oblasti 
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ľudských práv ako základ pre svoje vzťahy s tretími krajinami a regionálnymi 
organizáciami, a to v dialógoch o politických aj ľudských právach;

4. poukazuje na to, že okrem ľudského utrpenia by EÚ by mala tiež brať na vedomie 
materiálne a rozpočtové náklady nedodržiavania ľudských práv, keď porušovanie 
ľudských práv a nedostatok legitímnej demokratickej účasti vedú k nestabilite, korupcii, 
zlyhávajúcim štátom, humanitárnym krízam alebo ozbrojeným konfliktom, čo sú javy, 
ktoré ohrozujú úsilie EÚ v rámci jej rozvojovej politiky a na ktoré EÚ alebo jej členské 
štáty musia reagovať v oblasti bezpečnostnej politiky; v tejto súvislosti víta nedávne 
snahy EÚ o zahrnutie otázky porušovania ľudských práv do svojho mechanizmu 
včasného varovania spojeného s predchádzaním krízam; požaduje však posilnenie 
preventívnych opatrení a naliehavo vyzýva PK/VP, Komisiu a členské štáty, aby 
vypracovali prvok predchádzania krízam založený na ľudských právach, ktorý by sa 
mal začleniť do komplexného prístupu EÚ k vonkajším konfliktom a krízam;

Výročná správa EÚ ako nástroj na poskytovanie informácií pre politiku EÚ v oblasti 
ľudských práv a demokracie

5. víta skutočnosť, že Rada prijala výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii 
vo svete v roku 2013; vyzýva PK/VP, aby sa pre budúcnosť zaviazala, že sa zúčastní na 
dvoch špecializovaných každoročných rozpravách o politike EÚ v oblasti ľudských 
práv a demokracie na plenárnych schôdzach Parlamentu, aby predstavila správu EÚ
a reagovala na správu Parlamentu;

6. vyjadruje Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii uznanie za ich komplexné
a jasné informovanie o opatreniach EÚ prijatých počas vykazovaného obdobia; opakuje 
však svoj názor, že predovšetkým správy o jednotlivých krajinách by mali mať prísnejší 
rámec na základe súboru ukazovateľov, ktoré by umožnili stanovenie referenčných 
hodnôt tak, aby dokázali posúdiť pozitívne aj negatívne trendy, hodnotiť účinnosť 
opatrení EÚ a poskytnúť základ pre prispôsobenie úrovne pomoci EÚ v súlade
s pokrokom, ktorý sa dosiahol v oblasti ľudských práv, demokracie, právneho štátu
a dobrej správy vecí verejných; konštatuje, že používanie takýchto verejných 
ukazovateľov by bolo v súlade s viacerými cieľmi uvedenými v akčnom pláne EÚ pre 
ľudské práva a demokraciu a umožnilo by väčší súlad pri implementácii podmienenosti 
ľudskými právami alebo posudzovaní vplyvu politík EÚ na ľudské práva;

7. naďalej zastáva názor, že inštitúcie EÚ by sa mali spoločne snažiť zlepšovať formu 
podávania správ s cieľom umožniť, aby tieto správy plnili svoj potenciál ako 
komunikačný nástroj bez toho, aby strácali svoju komplexnosť ako správy o vykonávaní 
strategického rámca a akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu; opakuje, že je 
pripravený podieľať sa aktívnej a konštruktívnej spolupráci medzi inštitúciami EÚ pri 
príprave budúcich správ;

Vykonávanie strategického rámca a akčného plánu EÚ 

8. opakuje, že si cení strategický rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu, 
ktoré Rada prijala v roku 2012, ako dôležitý míľnik v otváraní nových možností rozvoja 
politiky, ktorým sa opätovne potvrdzuje záväzok EÚ týkajúci sa povinnosti obsiahnutej
v zmluve, a to uplatňovať hľadisko ľudských práv vo všetkých vonkajších politikách 



PR\1042061SK.doc 9/20 PE541.530v02-00

SK

EÚ „bez výnimky“;

9. vyzýva ESVČ a Komisiu, aby pripravili riadnu správu o vykonávaní prvého akčného 
plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2012 – 2014), a vyzýva PK/VP a ESVČ, aby 
členské štáty, Komisiu, Parlament a občiansku spoločnosť zapojili so preskúmania
a konzultácií, ktoré budú viesť k prijatiu nového akčného plánu, ktorý nadobudne 
účinnosť začiatkom roka 2015; víta diskusie zamerané na lepšie stanovenie priorít 
cieľov nového akčného plánu, ale opätovne varuje pred znižovaním miery ambícií, 
pokiaľ ide o uplatňovanie hľadiska ľudských práv vo všetkých oblastiach politiky EÚ;

10. vyjadruje osobitné znepokojenie nad plnením záväzku prijatého v strategickom rámci, 
ktorým je postaviť ľudské práva „do stredobodu vzťahov EÚ so všetkými tretími 
krajinami vrátane jej strategických partnerov“; naliehavo preto vyzýva PK/VP a ESVČ, 
aby upriamili dôraznú pozornosť na vykonávanie tohto záväzku a aby zabezpečili 
uplatňovanie hľadiska ľudských práv a demokracie vo vzťahoch EÚ s jej strategickými 
partnermi v takých kľúčových kontextoch, akými sú samity a závery Rady;

Mandát osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva

11. uznáva význam mandátu prvého osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) pre ľudské práva
a význam práce, ktorá bola doteraz vykonaná; nabáda osobitného zástupcu EÚ, aby 
naďalej zvyšoval viditeľnosť EÚ a spoluprácu s viacstrannými a regionálnymi 
mechanizmami v oblasti ľudských práv (OSN, Rada Európy, OBSE, ASEAN, Africká 
únia, Organizácia islamskej spolupráce), aby podporoval kľúčové tematické priority EÚ 
vrátane tých, ktoré sa premietli do nedávno prijatých usmernení EÚ v oblasti ľudských 
práv, aby sa usiloval o posilnenie občianskej spoločnosti na celom svete a aby prispel
k začleneniu, súdržnosti, konzistentnosti a účinnosti politiky EÚ v oblasti ľudských 
práv;

12. vyzýva Radu, aby ako všeobecnú zásadu prijala prax systematického začleňovania 
spolupráce s OZEÚ pre ľudské práva do mandátu budúcich geografických OZEÚ;

13. žiada, aby Rada inštitucionalizovala funkciu OZEÚ pre ľudské práva, aby sa tak mohla 
stať trvalou funkciou;

Vnútorná/vonkajšia súdržnosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie

14. zdôrazňuje, že politika EÚ v oblasti ľudských práv musí byť v súlade so záväzkami 
vyplývajúcimi zo zmluvy, zaisťovať súlad medzi vnútornými a vonkajšími politikami
a zabraňovať dvojitým štandardom; požaduje preto prijatie záverov Rady EÚ pre 
zahraničné veci týkajúcich sa ľudských práv v súvislosti so strategickými partnermi;
v tejto súvislosti požaduje vytvorenie spoločných hraničných hodnôt pre členské štáty
a predstaviteľov EÚ z hľadiska toho, ktoré otázky z oblasti ľudských práv musia ako 
minimum nastoľovať pri rokovaniach so svojimi strategickými partnermi;

Nástroje politiky EÚ v oblasti ľudských práv

Stratégie v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny a úloha delegácií EÚ
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15. vyjadruje ESVČ uznanie za úspešné ukončenie prvého cyklu stratégií v oblasti 
ľudských práv pre jednotlivé krajiny vypracovaného so silným dôrazom na 
zodpovednosť na úrovni delegácií EÚ; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že obsahu 
stratégií pre jednotlivé krajiny aj naďalej chýba transparentnosť; nabáda ESVČ, aby 
prijala ukazovatele s cieľom zhodnotiť ich účinnosť a aby s oddielmi výročnej správy 
určenými jednotlivým krajinám zaobchádzala jasnejšie ako so základnými správami
o vykonávaní stratégií pre jednotlivé krajiny; 

16. víta takmer dokončenú sieť kontaktných miest pre ľudské práva a styčných úradníkov 
pre obhajcov ľudských práv v rámci delegácií EÚ; vyzýva PK/VP a ESVČ, aby 
vypracovali jasné operačné usmernenia, pokiaľ ide o ich úlohu v delegáciách, aby tak 
tieto delegácie mohli naplno rozvinúť svoj potenciál a vytvoriť hodnoverné normy a aby 
sa zabránilo nezrovnalostiam medzi delegáciami EÚ; 

Dialógy a konzultácie o ľudských právach

17. opakuje svoju podporu dialógov venovaných ľudským právam ako nástroja politiky EÚ
v oblasti ľudských práv; uznáva význam zapojenia sa do dialógu osobitne zameraného 
na otázku ľudských práv aj s krajinami, ktoré majú aj vážne problémy v oblasti 
ľudských práv; zdôrazňuje však, že je potrebné, aby EÚ vyvodila jasné politické závery, 
ak dialóg o ľudských právach nevedie k pozitívnym výsledkom, a v takýchto prípadoch 
kládla väčší dôraz na verejnú diplomaciu s cieľom zabezpečiť, že dôveryhodnosť 
politiky EÚ v oblasti ľudských práv v očiach verejnosti nie je ohrozená; ďalej varuje 
pred odklonením diskusií o ľudských právach od dialógov na vysokej politickej úrovni;

Usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv

18. víta skutočnosť, že Rada prijala usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv lesieb, gejov, 
bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb a usmernenia EÚ týkajúce sa 
slobody náboženského vyznania alebo viery, a to obe počas vykazovaného roku 2013, 
ako aj usmernenia týkajúce sa slobody prejavu online a offline v roku 2014;

19. pripomína však ESVČ a Rade výzvu spojenú s vykonávaním, a teda aj potrebu hodnotiť 
plnenie usmernení EÚ na úrovni jednotlivých krajín; nabáda ESVČ a členské štáty, aby 
realizovali aj ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti pracovníkov ESVČ
a delegácií EÚ, ako aj diplomatov členských štátov, s cieľom zabezpečiť, že usmernenia 
EÚ týkajúce sa ľudských práv budú mať zamýšľaný účinok pri vytváraní skutočných 
politík na mieste;

Politiky EÚ na podporu demokratizácie a volieb 

20. zdôrazňuje, že je dôležité prijať opatrenia v nadväznosti na správy a odporúčania 
volebných pozorovateľských misií prostredníctvom ich použitia ako súčasti „plánu 
postupu k demokracii“ v dotknutej krajine a prostredníctvom poverenia hlavného 
pozorovateľa vykonávaním osobitnej úlohy v rámci následného monitorovania 
realizácie odporúčaní, a to ako neoddeliteľnú súčasť komplexného prístupu Parlamentu
k podpore demokracie a s podporou stálych orgánov Parlamentu (vrátane skupiny na 
podporu demokracie a koordináciu volieb);
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21. vyzýva EÚ, aby pokračovala v práci na vymedzení najlepších postupov v tejto oblasti
s cieľom podporiť a upevniť procesy demokratizácie; podporuje rozvoj nástrojov 
politiky a operačných nástrojov, ktoré sa majú uplatňovať v prioritných krajinách
s cieľom zahrnúť opatrenia na podporu ľudských práv a demokracie vrátane opatrení na 
predchádzanie konfliktom a mediáciu do prístupu EÚ uceleným, flexibilným
a dôveryhodným spôsobom;

22. víta pilotnú prácu týkajúcu sa jednotlivých krajín, ktorú doteraz vykonalo deväť 
delegácií EÚ s cieľom dosiahnutia väčšej súdržnosti v záujme podpory demokracie vo 
vonkajších vzťahoch EÚ, ako to iniciovala Rada vo svojich záveroch z rokov 2009
a 2010 a ako bolo zakotvené v strategickom rámci a akčnom pláne EÚ pre ľudské práva
a demokraciu v roku 2012;

23. žiada, aby Komisia a ESVČ zlepšili koordináciu činností EÚ, pokiaľ ide o druhú 
generáciu pilotných krajín tak, aby sa zabezpečilo, že všetky inštitúcie EÚ sa budú 
podieľať a budú spájať svoje odborné znalosti v rámci účinného vykonávania podpory 
demokracie v tretích krajinách, a to v súlade s komplexným prístupom Parlamentu
k podpore demokracie;

Podpora EÚ pre obhajcov ľudských práv 

24. víta závery Rady venované obhajcom ľudských práv pri príležitosti desiateho výročia 
usmernení EÚ o obhajcoch ľudských práv, okrem toho oceňuje Komisiu za jej zvýšené 
využívanie financovania z európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva s cieľom 
poskytovať pohotovostné granty pre obhajcov ľudských práv, ktorým hrozí 
bezprostredné riziko, a nabáda Komisiu, aby ďalej skúmala nové spôsoby, ako 
podporovať obhajcov ľudských práv;

25. opakuje svoju výzvu určenú ESVČ naďalej chrániť MVO, obhajcov ľudských práv
a aktivistov občianskej spoločnosti zvyšovaním účinnosti dialógov EÚ o ľudských 
právach a presadzovaním tematických priorít EÚ a usmernení EÚ týkajúcich sa 
ľudských práv; v tejto súvislosti povzbudzuje organizovanie kampaní zameraných na 
obhajcov ľudských práv aj vo vzdialenejších oblastiach tretích krajín s cieľom pomôcť 
pri plnení zámerov politiky EÚ;

26. žiada, aby sa ESVČ a delegácie EÚ zapájali s obhajcami ľudských práv do 
pragmatického politického dialógu s cieľom nájsť čo najlepšie spôsoby podpory 
prostredia priaznivého pre ich prácu; žiada, aby EÚ rozšírila svoju aktívnu diplomaciu
v tretích krajinách a posilnila postavenie kontaktných miest pre ľudské práva s cieľom 
začleniť otázku ľudských práv do každodennej politickej činnosti delegácií EÚ tým, že 
budú systematicky pripomínať mená politických väzňov a že sa budú zúčastňovať na 
monitorovaní súdnych procesov a návštevách vo väzniciach; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby EÚ využívala verejnú diplomaciu na podporu obhajcov ľudských práv a aby 
požadovala prepustenie uväznených aktivistov za ľudské práva;

Podpora EÚ pre univerzálne ľudské práva a multilaterálne organizácie pre ľudské práva

27. pripomína záväzok Parlamentu a jeho Podvýboru pre ľudské práva podporovať silný 
multilaterálny systém ľudských práv pod záštitou Organizácie Spojených národov 
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vrátane tretieho výboru Valného zhromaždenia, Rady pre ľudské práva (UNHRC)
a Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ako aj prácu príslušných 
špecializovaných agentúr OSN, ako napríklad MOP;

28. pripomína svoj pevný postoj inštitucionalizovať svoju účasť na Valnom zhromaždení 
OSN (VZ OSN), ako sa uvádza v jeho uznesení zo 7. februára 2013 o prioritách EÚ na 
zasadnutí Rady pre ľudské práva, a považuje za nevyhnutné, aby sa aj naďalej 
pokračovalo v praxi vysielať delegácie Európskeho parlamentu na príslušné zasadnutia 
UNHRC a VZ OSN;

29. opätovne zdôrazňuje dôležitosť aktívnej účasti EÚ na všetkých mechanizmoch OSN pre 
ľudské práva, najmä v treťom výbore Valného zhromaždenia a v UNHRC; nabáda 
členské štáty EÚ, aby tak urobili ako spolupredkladatelia a iniciátori rezolúcií, aktívnou 
účasťou na diskusiách a interaktívnych dialógoch a vydávaním vyhlásení; dôrazne 
podporuje rozširujúcu sa prax EÚ týkajúcu sa medziregionálnych iniciatív;

30. opäť zdôrazňuje dôležitosť účinnej koordinácie a spolupráce medzi ESVČ, Komisiou
a členskými štátmi EÚ v oblasti otázok týkajúcich sa ľudských práv; v tejto súvislosti 
nabáda ESVČ, aby najmä prostredníctvom delegácií EÚ v New Yorku a Ženeve 
posilnila súdržnosť EÚ pomocou včasných a vecných konzultácií, a tak jednomyseľne 
prezentovala pozíciu EÚ;

31. opätovne potvrdzuje, že je dôležité začleniť činnosť vykonávanú v New Yorku
a Ženeve v rámci VZ OSN, tretieho výboru a UNHRC do príslušných vnútorných
a vonkajších činností EÚ s cieľom zabezpečiť súdržnosť;

Politika EÚ v oblasti medzinárodného trestného súdnictva a Medzinárodný trestný súd

32. opakuje svoju plnú podporu pre činnosť Medzinárodného trestného súdu v rámci jeho 
úlohy skoncovať s beztrestnosťou páchateľov najzávažnejších trestných činov, ktoré 
znepokojujú medzinárodné spoločenstvo; je naďalej ostražitý, pokiaľ ide o akékoľvek 
pokusy oslabiť jeho legitimitu; domnieva sa, že narastajúci počet zmluvných štátov 
predstavuje dôležitý vývoj pri posilňovaní všeobecnej platnosti tohto súdu; víta 
ratifikáciu Rímskeho štatútu Pobrežím Slonoviny vo februári 2013;

33. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu 
doteraz nebol zahrnutý v novom nariadení o VSP do zoznamu dohovorov, ktoré sú 
predpokladom na dosiahnutie štatútu VSP+; konštatuje, že niektoré štáty, ktoré sa 
uchádzajú o získanie štatútu VSP+, nie sú zmluvnými stranami štatútu alebo ho 
neratifikovali (napríklad Arménsko a Pakistan); pripomína svoje odporúčanie, aby sa 
Rímsky štatút v budúcnosti doplnil do zoznamu dohovorov;

34. opakuje svoju výzvu, aby EÚ prijala spoločnú pozíciu k pozmeňujúcemu návrhu 
týkajúcemu sa trestného činu agresie a pozmeňujúcim návrhom z Kampaly, a vyzýva 
členské štáty EÚ, aby urýchlene zosúladili svoje vnútroštátne právne predpisy
s vymedzeniami z Kampaly, ako aj s inými záväzkami v rámci Rímskeho štatútu, aby 
tak umožnili vnútroštátne vyšetrovania a trestné stíhania vykonávané členskými štátmi
a zintenzívnenie spolupráce s Medzinárodným trestným súdom;
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Opatrenia EÚ proti trestu smrti

35. opätovne zdôrazňuje jednomyseľný nesúhlas s trestom smrti a povzbudzuje Európsku 
úniu a jej členské štáty, aby zachovali ostro sledovanú politiku zameranú na celosvetové 
zrušenie trestu smrti; naliehavo vyzýva ESVČ, aby nepoľavovala v pozornosti, pokiaľ 
ide o vývoj vo všetkých krajinách na svete, a aby využila všetky prostriedky vplyvu, 
ktoré má k dispozícii;

36. vyjadruje znepokojenie nad údajným nárastom počtu popráv v celosvetovom meradle 
od roku 2012 do roku 2013 napriek skutočnosti, že popravy sú obmedzené na čoraz 
menší počet krajín, ktoré sú v menšine; vyzýva EÚ, aby prijala náležité opatrenia 
týkajúce sa neustále vysokého počtu popráv v Číne a Iráne, obnovenia popráv v roku 
2013 v Indonézii, Kuvajte, Nigérii a Vietname, ako aj výrazného nárastu počtu 
nahlásených popráv v Iraku a v Saudskej Arábii;

37. berie na vedomie oživenie diskusie v Spojených štátoch o svojvôli a povahe trestu smrti 
náchylnej na chyby, kampaň na zastavenie toku látok, ktoré sa používajú na popravu,
z Európy do Spojených štátov a zrušenie trestu smrti v štáte Maryland v roku 2013; 
nabáda PK/VP, OZEÚ a ESVČ, aby sa zapojili do rokovaní s federálnou vládou
a štátnymi vládami v USA s cieľom urýchliť zrušenie trestu smrti v Spojených štátoch, 
kde bolo všetkých 80 rozsudkov smrti v roku 2013 vynesených len v 2 % okresov
v celej krajine a všetkých 39 popráv sa uskutočnilo v približne 1 % všetkých okresov;

38. nabáda Komisiu, aby využívala novú flexibilitu, ktorú teraz ponúka európsky nástroj pre 
demokraciu a ľudské práva, s cieľom preskúmať nové spôsoby kampane za zrušenie trestu 
smrti a na podporu opatrení, ktoré sú zamerané na zamedzenie trestom smrti alebo 
popravám;

Činnosť EU zameraná na boj proti mučeniu a inému krutému, neľudskému
a ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu

39. naliehavo vyzýva PK/VP a ESVČ, aby – vzhľadom na rastúci počet nedávnych správ
o rozšírených praktikách mučenia a zneužívania na celom svete – zintenzívnili úsilie EÚ
v boji proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu 
alebo trestaniu;

40. nabáda ESVČ, aby venovala zvýšenú pozornosť záverom Výboru OSN proti mučeniu
a Výboru Rady Európy pre predchádzanie mučeniu týkajúcim sa jednotlivých krajín
a aby systematicky upozorňovala na tieto otázky v politických dialógoch s dotknutými 
krajinami, ako aj vo verejných vyhláseniach; vyzýva ESVČ a členské štáty, aby takisto 
vypracovali účinnejší plán vykonávania usmernení EÚ týkajúcich sa mučenia a iného 
krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania;

Ľudské práva v obchodných dohodách EÚ a iných medzinárodných dohodách

41. opakuje svoju výzvu na systematické začleňovanie doložiek o ľudských právach do 
medzinárodných dohôd EÚ vrátane obchodných dohôd uzavretých s tretími krajinami
a požaduje účinné monitorovanie ich uplatňovania a podávanie správ príslušnému 
výboru Parlamentu o aspektoch týchto dohôd týkajúcich sa ľudských práv;
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Podnikanie a ľudské práva

42. dôrazne podporuje uplatňovanie hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských 
práv; pripomína dôležitosť podpory sociálnej zodpovednosti podnikov, a to aj v rámci 
podnikateľskej činnosti mimo EÚ, a zabezpečenia jej dodržiavania v celom 
dodávateľskom reťazci; vyjadruje presvedčenie, že európske spoločnosti a ich pobočky
a subdodávatelia by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri presadzovaní a šírení 
medzinárodných noriem v oblasti podnikania a ľudských práv na celom svete;

43. žiada, aby Komisia a ESVČ nabádali delegácie EÚ na celom svete, aby sa venovali 
podnikom EÚ s cieľom presadzovať dodržiavanie ľudských práv a zabezpečiť, aby 
otázka „podnikania a ľudských práv“ bola zahrnutá medzi hlavnými témami
v miestnych výzvach na predkladanie návrhov v rámci európskeho nástroja pre 
demokraciu a ľudské práva;

44. opakuje svoju výzvu Komisii, aby pravidelne podávala správy o implementácii 
hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv členskými štátmi EÚ, a to aj
v ich národných akčných plánoch; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia 
nedosiahla dostatočný pokrok, pokiaľ ide o vyhovenie žiadosti Parlamentu, aby navrhla 
právne predpisy, ktorými by sa vyžadovalo, aby spoločnosti z EÚ zaistili, že ich nákupy 
nebudú podporovať páchateľov konfliktov alebo závažných prípadov porušovania 
ľudských práv;

45. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby prijali rázne iniciatívy na zlepšenie prístupu
k spravodlivosti pre obete prípadov porušovania ľudských práv spojených
s podnikateľskými činnosťami mimo EÚ;

46. vyzýva EÚ, aby podporovala vznikajúce iniciatívy zamerané na uzatvorenie právne 
záväzného medzinárodného nástroja v oblasti podnikania a ľudských práv v rámci 
systému OSN a aby sa už od začiatku zapojila do diskusie o tejto otázke;

Opatrenia EÚ s cieľom zabezpečiť práva na slobodu prejavu online a offline a obmedziť 
vplyv technológií sledovania na ľudské práva

47. uznáva, že rýchly vývoj informačných a komunikačných technológií zmenil prostredie 
pre uplatňovanie slobody prejavu na celom svete, čo prinieslo výrazné výhody aj vážne 
obavy; v tejto súvislosti víta, že Rada v máji 2014 prijala usmernenia EÚ týkajúce sa 
slobody prejavu online a offline;

48. vyjadruje znepokojenie nad šírením technológií monitorovania a filtrovania, ktoré 
predstavujú rastúcu hrozbu pre aktivistov za ľudské práva demokraciu v autokratických 
krajín a takisto vyvolávajú znepokojujúce otázky týkajúce sa práva na súkromie
v demokratických krajinách, aj keď sa používajú so zámienkou legitímnych cieľov, ako 
napríklad boja proti terorizmu alebo presadzovania práva;

49. vyjadruje uznanie Komisii v súvislosti s tým, že v júni 2013 uverejnila usmernenia pre 
odvetvie IKT (informačné a komunikačné technológie) o implementácii hlavných zásad 
OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; zostáva však znepokojený, pokiaľ ide
o obchod s výrobkami a službami zameranými na zamietnutie prístupu na internet alebo 
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umožňujúcimi hromadné sledovanie a monitorovanie internetovej prevádzky
a mobilných komunikácií, či zameranými na zasahovanie do súkromných hovorov; 
požaduje preto prijatie všeobecných usmernení v oblasti kontroly vývozu v tomto 
sektore, a to na základe skúseností s podobnými opatreniami, ktoré EÚ prijala
v jednotlivých prípadoch;

50. vyzýva Komisiu, aby naďalej podporovala iniciatívy zamerané na rozvoj a šírenie 
technológií digitálnej bezpečnosti s cieľom posilniť postavenie obhajcov ľudských práv 
prostredníctvom poskytnutia mechanizmov bezpečného zhromažďovania, šifrovania
a uchovávania, aby sa zabránilo monitorovaniu represívnymi vládami;

Podpora EÚ zameraná na občiansku spoločnosť a na slobodu zhromažďovania
a združovania

51. vyjadruje vážne znepokojenie nad obmedzovaním priestoru na legitímnu činnosť 
občianskej spoločnosti v mnohých krajinách sveta; považuje slobodnú občiansku 
spoločnosť za jeden zo základov na ochranu a podporu ľudských práv a demokratických 
hodnôt vo všetkých spoločnostiach;

52. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby posilnili svoje sledovanie a jednoznačné a rýchle 
odsúdenie všetkých obmedzení slobody zhromažďovania a združovania vrátane 
zákazov pre organizácie občianskej spoločnosti, agresívneho využívania trestných 
právnych predpisov o hanobení a iných reštriktívnych zákonov, nadmerných 
požiadaviek na registráciu a výkazníctvo, príliš obmedzujúcich pravidiel o financovaní 
zo zahraničia alebo zákazov pre MVO zapájať sa do politických činností či kontaktov
s cudzincami;

53. znovu opakuje svoj súhlas s tým, aby sa väčšina finančných prostriedkov z európskeho 
nástroja pre demokraciu a ľudské práva pridelila na podporu činností obhajcov 
ľudských práv a občianskej spoločnosti na celom svete;

Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania alebo viery

54. odsudzuje akékoľvek násilie a diskrimináciu na základe náboženského vyznania alebo 
viery; vyjadruje hlboké znepokojenie nad neustálymi správami o násilí a diskriminácii 
voči náboženským menšinám na celom svete; zdôrazňuje, že právo na slobodu 
myslenia, svedomia, náboženského vyznania alebo viery je základným ľudským právom 
previazaným s inými ľudskými právami a základnými slobodami, ktoré zahŕňa právo 
veriť či neveriť, slobodu praktikovať teistickú, neteistickú alebo ateistickú vieru a právo 
zvoliť si vieru, zmeniť ju alebo od nej upustiť podľa vlastného uváženia;

55. víta skutočnosť, že počas vykazovaného roka 2013 boli prijaté Usmernenia EÚ v oblasti 
presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery, a vyzýva 
inštitúcie EÚ a členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť vykonávaniu týchto 
usmernení, a to na medzinárodných aj regionálnych fórach a v dvojstranných vzťahoch
s tretími krajinami;

Práva žien a dievčat
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56. víta skutočnosť, že EÚ podporuje rezolúcie OSN o rodových otázkach, najmä
o odstránení násilia páchaného na ženách, o diskriminácii žien a o úlohe slobody 
prejavu a presvedčenia v posilňovaní postavenia žien, ako aj vyhlásenia OSN
o predčasných a nútených manželstvách a o mrzačení ženských pohlavných orgánov;

57. vyzýva EÚ, aby sa aktívne zúčastnila na 59. zasadnutí Komisie pre postavenie žien
a aby pokračovala v boji proti všetkým pokusom oslabiť Pekinskú akčnú platformu 
OSN týkajúcim sa okrem iného prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti ako 
základných ľudských práv, ako aj sexuálnych a reprodukčných práv;

58. opätovne odsudzuje všetky formy zneužívania žien a násilia páchaného na ženách, 
najmä využívanie sexuálneho násilia ako vojenskej zbrane a domáce násilie; vyzýva 
preto všetky členské štáty Rady Európy, aby podpísali a ratifikovali Dohovor
o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu; vyzýva EÚ, aby podnikla kroky
s cieľom pristúpiť k tomuto dohovoru v záujme zabezpečenia súladu medzi vnútornou
a vonkajšou činnosťou EÚ v oblasti násilia páchaného na ženách;

59. dôrazne odsudzuje sexuálne násilie páchané na ženách, ktoré sa používa ako vojnová 
taktika, vrátane takých trestných činov, akými sú hromadné znásilňovanie, sexuálne 
otroctvo, nútená prostitúcia, rodovo podmienené formy prenasledovania vrátane 
mrzačenia ženských pohlavných orgánov, obchodovanie s ľuďmi, predčasné a nútené 
manželstvá, zabíjanie v mene cti a všetky ostatné formy sexuálneho násilia
s porovnateľnou závažnosťou; v tejto súvislosti vyjadruje aj naďalej mimoriadne 
znepokojenie nad situáciou v oblasti Veľkých jazier v Afrike; vyjadruje podporu 
činnosti orgánu OSN Ženy, osobitnej spravodajkyne OSN pre násilie na ženách, jeho 
príčiny a dôsledky a osobitnej zástupkyne OSN pre sexuálne násilie súvisiace
s konfliktami;

60. upozorňuje, že zločiny na základe rodovej príslušnosti a zločiny sexuálneho násilia sú 
zahrnuté v Rímskom štatúte ako vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti alebo skutky, 
ktoré sú súčasťou genocídy či mučenia; v tejto súvislosti víta rezolúciu Bezpečnostnej 
rady OSN č. 2106 (2013) o predchádzaní sexuálnemu násiliu počas konfliktov, ktorá 
bola prijatá 24. júna 2013 a ktorou sa opätovne potvrdzuje kľúčová úloha 
Medzinárodného trestného súdu v boji proti beztrestnosti v prípade sexuálnych zločinov
a zločinov na základe rodovej príslušnosti; vyzýva EÚ, aby v plnej miere podporovala 
uplatňovanie týchto zásad;

61. pripomína záväzok EÚ zahrnúť problematiku ľudských práv a rodové aspekty do misií 
SBOP v súlade s významnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 a 1820
o ženách, mieri a bezpečnosti; v tejto súvislosti opakuje svoju výzvu, aby EÚ a jej 
členské štáty v procese budovania trvalého zmierenia podporovali systematickú účasť 
žien ako zásadnú súčasť mierových procesov a aby uznali potrebu presadzovania 
rodového hľadiska pri predchádzaní konfliktom, mierových operáciách, humanitárnej 
pomoci a rekonštrukcii po skončení konfliktu;

Ľudské práva a korupcia

62. pripomína, že korupcia je porušením ľudských práv a že EÚ požiadala o výlučnú 
právomoc podpísať Dohovor OSN proti korupcii (UNCAC);
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63. vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz neboli vykonané žiadne opatrenia 
nadväzujúce na žiadosť Parlamentu adresovanú PK/VP, aby predložila akčný plán EÚ 
proti korupcii s cieľom účinne monitorovať odporúčania UNCAC vrátane povinnosti 
zmluvných štátov zverejňovať a šíriť informácie o korupcii, zaviesť komunikačné 
kanály na podávanie správ o porušovaní a vytvoriť vhodný právny rámec pre ochranu 
svedkov a pre činnosť občianskej spoločnosti v tejto oblasti;

64. vyzýva Komisiu, aby vytvorila inovatívne finančné mechanizmy v záujme vykonávania 
fiškálnych reforiem a posilnenia boja proti korupcii, nezákonným finančným tokom
a daňovým únikom; v tejto súvislosti nabáda na úvahy o verejno-súkromných 
partnerstvách, o spájaní grantov a úverov a o pomoci rozvojovým krajinám lepšie 
mobilizovať svoje domáce zdroje; požaduje zavedenie medzinárodnej dane
z finančných transakcií, ktorá by mohla fungovať ako ďalší zdroj financovania rozvoja,
a pripomína členským štátom, že už súhlasili so zavedením dane z finančných transakcií 
na vnútroštátnej úrovni a že sa zaviazali vyčleniť časť vybraných finančných 
prostriedkov na financovanie globálnych verejných statkov vrátane rozvoja;

65. opakuje svoju výzvu EÚ a jej členským štátom, aby podporili ustanovenie osobitného 
spravodajcu OSN pre finančnú trestnú činnosť, korupciu a ľudské práva;

Práva LGBTI osôb

66. poukazuje na to, že v 78 krajinách je homosexualita stále trestným činom, pričom
v siedmich z nich sa zaň ukladá trest smrti; dôrazne odsudzuje nedávny nárast 
diskriminačných právnych predpisov a postupov, ako aj násilných činov voči 
jednotlivcom na základe ich sexuálnej orientácie a rodovej identity na celom svete,
a najmä v Nigérii a Ugande; nabáda na dôkladné monitorovanie situácie v Nigérii, 
Ugande, Indii a Rusku, kde nové právne predpisy alebo nedávny právny vývoj vážne 
ohrozujú slobodu sexuálnych menšín; opätovne potvrdzuje, že podporuje pokračujúcu 
prácu Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva s cieľom bojovať proti týmto 
diskriminačným právnym predpisom a praktikám a všeobecnejšie činnosť OSN v tejto 
oblasti;

67. víta skutočnosť, že v roku 2013 boli prijaté usmernenia na presadzovanie a ochranu 
všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych 
osôb (LGBTI); vyzýva ESVČ a Komisiu, aby nastoľovali otázku práv LGBTI osôb
v dialógoch o politických a ľudských právach s tretími krajinami a na multilaterálnych 
fórach; zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia a ESVČ naďalej nastoľovali otázku práv 
LGBTI osôb v dialógoch o politických a ľudských právach a využívali európsky nástroj 
pre demokraciu a ľudské práva na podporu organizácií obhajujúcich práva LGBTI osôb 
tým, že im priznajú právo brániť sa proti homofóbnym zákonom a diskriminácii LGBTI 
osôb, zvyšovaním povedomia širokej verejnosti o diskriminácii a násilí, ktorým sú 
vystavené osoby s odlišnou sexuálnou orientáciou, a zabezpečením poskytovania 
núdzovej pomoci (od psychosociálnej a lekárskej pomoci po pomoc pri mediácii
a reintegrácii) osobám, ktoré takúto pomoc potrebujú;

68. víta legalizáciu manželstiev alebo civilných zväzkov medzi partnermi rovnakého 
pohlavia v čoraz väčšom počte krajín (v súčasnosti 17) na celom svete; nabáda inštitúcie 
EÚ a členské štáty, aby ďalej prispievali k uznávaniu manželstiev alebo civilných 
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zväzkov medzi partnermi rovnakého pohlavia ako politickej, sociálnej, ľudskej
a občianskoprávnej otázke;

69. víta zrušenie moldavského zákona v októbri 2013 zakazujúceho „propagáciu 
akýchkoľvek iných vzťahov než takých, ktoré súvisia so svadbou alebo rodinou“,
a vyzýva Litvu a Rusko, aby nasledovali príklad Moldavska; vyjadruje poľutovanie nad 
výsledkom referenda v Chorvátsku z decembra 2013, ktorým sa schválil ústavný zákaz 
manželstva medzi partnermi rovnakého pohlavia; zdôrazňuje, že takéto referendá 
prispievajú k atmosfére homofóbie a diskriminácie; domnieva sa, že základné práva 
LGBTI osôb možno lepšie chrániť, ak budú mať tieto osoby prístup k právnym 
inštitútom, akými sú napríklad partnerské spolužitie, registrované partnerstvo alebo 
manželstvo;

Práva osôb so zdravotným postihnutím

70. víta ratifikáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD); 
pripomína význam jeho účinného vykonávania členskými štátmi aj inštitúciami EÚ
a zdôrazňuje najmä potrebu dôveryhodnej integrácie osôb so zdravotným postihnutím 
do všetkých politických nástrojov EÚ, najmä so zreteľom na rozvojovú spoluprácu;

Práva detí 

71. víta spoluprácu EÚ s organizáciou UNICEF, ktorá vyústila do súboru nástrojov pre 
začleňovanie práv detí do rozvojovej spolupráce; víta skutočnosť, že finančné 
prostriedky, ktoré EÚ získala pri udelení Nobelovej ceny, boli použité na pomoc deťom
v konfliktných situáciách; víta skutočnosť, že EÚ sa zúčastnila na tretej celosvetovej 
konferencii o detskej práci, ktorá sa konala v októbri 2013 v Brazílii, a že sa zapojila do 
rokovaní o trojstrannom vyhlásení o detskej práci;

72. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej prijímali opatrenia týkajúce sa práv dieťaťa
s osobitným zameraním na násilie páchané na deťoch vrátane mučenia, keďže 
organizácie ako UNICEF a Amnesty International informovali o prípadoch mučenia
a väznenia detí; žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala problémom nútenej detskej 
práce, detských manželstiev, odvádzania detí do ozbrojených skupín a ich odzbrojenia, 
rehabilitácie a opätovnej integrácie a tiež aby sa do programu dialógu o ľudských 
právach vedeného s dotknutými krajinami zaradil aj problém čarodejníctva detí; 
zdôrazňuje, že je dôležité venovať právam detí prioritnú pozornosť v rámci vonkajšej 
politiky EÚ;

73. opätovne zdôrazňuje potrebu zintenzívniť úsilie o realizáciu revidovanej stratégie 
vykonávania usmernení EÚ v súvislosti s deťmi v ozbrojených konfliktoch; nabáda EÚ, 
aby ďalej prehlbovala svoju spoluprácu s osobitnou zástupkyňou OSN pre deti
v ozbrojených konfliktoch; požaduje všeobecnú ratifikáciu Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa, a najmä tretieho opčného protokolu, ktorý deťom umožní predkladať svoje 
sťažnosti Výboru OSN pre práva dieťaťa;

Opatrenia EÚ v oblasti migrácie a utečencov

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu vypracovať silnejšie politiky na úrovni Únie, ktorých 
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cieľom je riešiť naliehavé otázky týkajúce sa migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl 
spôsobom, ktorý je v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a so 
základnou ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby zabezpečila účinné spoločné normy 
pre prijímanie postupov v celej Únii s cieľom chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 
PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné záležitosti a ESVČ, aby podporovali 
skutočného ducha spolupráce a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi členskými 
štátmi s cieľom riešiť mnohé problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; pripomína 
záväzok Komisie rozvinúť primerané legálne spôsoby migrácie a na tento účel požaduje 
revíziu dublinského nariadenia, ktoré členským štátom prisudzuje neprimeranú 
zodpovednosť za vonkajšie hranice Únie a obmedzuje možnosti migrantov požadovať
a získať azyl;

75. žiada, aby sa Komisia a ESVČ aktívne zapojili do diskusie o pojme „klimatický 
utečenec“ vrátane možného právneho vymedzenia tohto pojmu v medzinárodnom práve 
alebo v akejkoľvek právne záväznej medzinárodnej dohode;

Ľudské práva a rozvoj

76. požaduje koordinované opatrenia EÚ na riešenie problému zaberania pôdy; konštatuje, 
že znemožnenie prístupu chudobných vidieckych a mestských obyvateľov k pôde
a prírodným zdrojom je jednou z hlavných príčin hladu a chudoby vo svete, čo má 
vplyv na to, ako miestne spoločenstvá uplatňujú svoje ľudské práva, a najmä na svoje 
právo na primeranú výživu; víta zapojenie EÚ do rozvoja dobrovoľných globálnych 
usmernení, pokiaľ ide o držbu pôdy, rybárstvo a lesy, prijatých pod záštitou OSN; 
zdôrazňuje však, že je naliehavo potrebné začleňovať úvahy o ľudských právach
a znižovaní chudoby do procesu rozhodovania, pokiaľ ide o získanie alebo dlhodobý 
prenájom veľkých plôch pôdy investormi; domnieva sa, že reakcia EÚ na túto otázku je 
dôležitou skúškou jej záväzku prejsť k prístupu založenému na právach v rámci svojej 
politiky rozvojovej spolupráce;

Zlepšenie činností Európskeho parlamentu v oblasti ľudských práv

77. opakuje svoj záväzok, pokiaľ ide o sústavné zlepšovanie vlastných postupov, procesov
a štruktúr Parlamentu s cieľom zabezpečiť, aby ľudské práva a demokracia boli jadrom 
jeho činností a politík; okrem toho sa domnieva, že od Podvýboru pre ľudské práva sa 
vyžaduje účinná spolupráca v celom Parlamente a presadzovanie ľudských práv, aby si 
tento podvýbor splnil svoje poslanie, ako sa uvádza v rokovacom poriadku, „zabezpečiť 
súlad medzi všetkými vonkajšími politikami Únie a jej politikou v oblasti ľudských 
práv“;

78. žiada revíziu usmernení pre medziparlamentné delegácie Európskeho parlamentu
o podpore ľudských práv a demokracie, ktorú má vykonať Konferencia predsedov 
delegácií v spolupráci s Podvýborom pre ľudské práva; v tejto súvislosti odporúča 
systematickejšiu prax nastoľovania otázok týkajúcich sa ľudských práv, najmä 
jednotlivých prípadov uvedených v uzneseniach Parlamentu, počas návštev delegácií
v tretích krajinách, ako aj prax podávania správ o opatreniach prijatých Podvýborom pre 
ľudské práva v písomnej forme a v prípade, že je to politicky opodstatnené, 
prostredníctvom osobitných informačných zasadnutí;
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79. zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať v úvahách o najvhodnejších spôsoboch, ako 
maximalizovať dôveryhodnosť, viditeľnosť a účinnosť uznesení Parlamentu
o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu;

80. nabáda na diskusiu o zahrnutí rôznych nástrojov, ktoré má Parlament k dispozícii
v súvislosti s podporou a presadzovaním ľudských práv, do jediného strategického 
dokumentu, ktorý prijme Parlament na plenárnej schôdzi;

* * *
81. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 

Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, 
Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi 69. Valného 
zhromaždenia OSN, predsedovi Rady OSN pre ľudské práva, Vysokej komisárke OSN 
pre ľudské práva a vedúcim delegácie EÚ.


