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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji po svetu za leto 2013 in politiki 
Evropske unije na tem področju
(2014/2216(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah ter drugih pogodb in 
instrumentov Organizacije združenih narodov o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju člena 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo ter 
akcijskega načrta za njegovo izvajanje (11855/2012), ki ju je Svet za zunanje zadeve 
sprejel 25. junija 2012, 

– ob upoštevanju letnega poročila EU o človekovih pravicah in demokraciji po svetu za 
leto 2013, ki ga je Svet sprejel 23. junija 2014,

– ob upoštevanju letnega poročila o glavnih vidikih in osnovnih usmeritvah SZVP za leto 
2013, ki ga je Svet podprl 22. julija 2014,

– ob upoštevanju letnega poročila 2014 o razvojni politiki in politiki zunanje pomoči 
Evropske unije ter njunem izvajanju v letu 2013 (COM(2014)0501), ki ga je Komisija 
sprejela 13. avgusta 2014, in spremljajočih dokumentov, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2013 o letnem poročilu o 
človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2012 ter politiki Evropske unije na 
tem področju1,

– ob upoštevanju smernic Evropske unije o človekovih pravicah, zlasti smernic za 
spodbujanje uresničevanja in varstvo vseh človekovih pravic lezbijk, gejev, 
biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev ter smernic o svobodi veroizpovedi ali 
prepričanja, ki jih je Svet sprejel 24. junija 2013, ter smernic o svobodi izražanja v 
spletu in izven njega, sprejetih 12. maja 2014,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 23. junija 2014 o deseti obletnici smernic EU glede 
zagovornikov človekovih pravic,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. junija 2010 o ukrepih EU za zaščito 
zagovornikov človekovih pravic2,

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0575.
2 UL C 236 E, 12.8.2011, str. 69.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2014 o prednostnih nalogah EU za 25. 
sejo Sveta Združenih narodov za človekove pravice1,

– ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 2. aprila 2014 o 69. zasedanju generalne 
skupščine Združenih narodov2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. novembra 2011 o podpori EU Mednarodnemu 
kazenskemu sodišču: soočanje z izzivi in reševanje težav3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. julija 2014 o kaznivem dejanju agresije4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2011 o zunanjih politikah EU v prid 
demokratizaciji5,

– ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov z dne 20. decembra 
2012 (A/RES/67/176) o moratoriju za izvajanje smrtne kazni,  

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2014 o odpravi mučenja v svetu6,

– ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov št. 1325, 1820, 1888, 
1889 in 1960 o ženskah, miru in varnosti,

– ob upoštevanju poročila o kazalnikih EU za celovit pristop k izvajanju resolucij 
varnostnega sveta ZN št. 1325 in 1820 o ženskah, miru in varnosti na ravni EU, ki ga je 
Svet EU sprejel 13. maja 2011,

– ob upoštevanju vodilnih načel o podjetništvu in človekovih pravicah: izvajanje okvira 
Združenih narodov za varovanje, spoštovanje in pomoč , ki jih je Svet za človekove 
pravice ZN podprl v svoji resoluciji št. 17/4 z dne 16. junija 2011,

– ob upoštevanju sektorskih smernic za izvajanje vodilnih načel ZN o podjetništvu in 
človekovih pravicah za sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki jih je 
Komisija objavila 17. junija 2013,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o družbeni odgovornosti 
podjetij v mednarodnih trgovinskih sporazumih7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o človekovih pravicah ter 
socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o mednarodni trgovinski 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0252.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0259.
3 UL C 59 E, 28.2.2012, str. 150.
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0013.
5 UL C 33 E, 5.2.2013, str. 165.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0206.
7 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 101.
8 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 31.
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politiki v okviru zahtev glede podnebnih sprememb1,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 14. maja 2012 z naslovom „Povečanje učinka 
razvojne politike EU: agenda za spremembe“, 

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in podpredsednice Komisije/visoke 
predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu in 
Svetu z dne 5. marca 2014 (JOIN(2014)8) z naslovom „Odgovorno pridobivanje 
mineralov z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem: za 
celostni pristop EU“, 

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov proti korupciji (UNCAC),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. oktobra 2013 o korupciji v javnem in zasebnem 
sektorju: vpliv na človekove pravice v tretjih državah2,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o celostnem pristopu EU z dne 12. maja 2014,

– ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 18. aprila 2013 o načelu Združenih 
narodov „odgovornost zaščititi“ (R2P)3,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve ter mnenj Odbora za razvoj in 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0000/2014),

A. ker je člen 21 Pogodbe o Evropski uniji še utrdil zavezo EU, da bo na mednarodnem 
prizorišču ravnala v skladu z načeli demokracije, pravne države, univerzalnosti in 
nedeljivosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanja človekovega
dostojanstva, enakosti in solidarnosti ter da bo spoštovala načela Ustanovne listine 
Združenih narodov, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnega 
prava;

B. ker so spoštovanje, spodbujanje in varovanje univerzalnosti in nedeljivosti človekovih 
pravic temelji delovanja EU na mednarodnem prizorišču;

C. ker bo večja skladnost notranje in zunanje politike EU na področju človekovih pravic 
okrepila verodostojnost Unije v njenih zunanjih odnosih;

D. ker je nova podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko izjavila, da bodo človekove pravice ena njenih glavnih prednostnih 
nalog in da jih namerava uporabiti kot vodilo pri vseh svojih odnosih s tretjimi 
državami; ker je prav tako ponovno izrazila zavezanost Unije k spodbujanju človekovih 
pravic na vseh področjih zunanjih odnosov brez izjeme; ker bosta sprejetje novega 

                                               
1 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 94.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0394.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0180.
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akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo ter podaljšanje mandata 
posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice na dnevnem redu EU v 
začetku leta 2015;

E. ker je 23. junija 2014 Svet sprejel letno poročilo EU o človekovih pravicah in 
demokraciji po svetu za leto 2013, v katerem je zajel prvo polno leto izvajanja 
strateškega okvira in akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo; ker je 
bilo leto 2013 tudi prvo polno leto novega mandata posebnega predstavnika EU za 
človekove pravice;

F. ker so letno poročilo EU in dogodki po obdobju, zajetem v njem, jasen opomnik o 
visoki človeški ceni, ki jo povzroča nespoštovanje človekovih pravic; ker nespoštovanje 
človekovih pravic Uniji povzroča tudi velike materialne in proračunske stroške, ko 
skupaj s pomanjkanjem legitimne demokratične udeležbe vodi k nestabilnosti, propadu 
držav, humanitarnim krizam in oboroženim spopadom, kar so pojavi, na katere se je EU 
dolžna odzvati;

G. ker je sestavni del zunanje politike EU njena zavezanost učinkoviti večstranskosti, v 
središču katere so Združeni narodi, izhaja pa iz prepričanja, da je večstranski sistem, ki 
temelji na univerzalnih pravilih in vrednotah, najboljši način za spoprijemanje s 
svetovnimi krizami, izzivi in grožnjami;

H. ker so EU in njene države članice tesne zaveznice Mednarodnega kazenskega sodišča 
vse od njegove ustanovitve in mu zagotavljajo finančno, politično, diplomatsko in 
logistično podporo, obenem pa spodbujajo vsesplošno uporabo rimskega statuta ter 
varujejo njegovo neokrnjenost, da bi okrepile neodvisnost Sodišča;

I. ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 17. julija 2014 ponovno izrazil močno podporo 
sprejetju sprememb rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča iz Kampale, 
vključno s spremembami glede kaznivega dejanja agresije, in pozval vse države članice 
EU k njihovi ratifikaciji in vključitvi v nacionalno zakonodajo; ker bo sprememba glede 
kaznivega dejanja agresije prispevala k uveljavitvi načela pravne države na mednarodni 
ravni in pripomogla k mednarodnemu miru in varnosti, saj bo odvračala od nezakonite 
uporabe sile in tako dejavno prispevala k preprečevanju tovrstnih kaznivih dejanj in 
utrditvi trajnega miru;

J. ker se bo Komisija ZN za položaj žensk na svojem 59. zasedanju, ki bo potekalo od 9. 
do 20. marca 2015 v New Yorku, osredotočila na nadaljnje ukrepanje na podlagi 
pekinške izjave in izhodišč za ukrepanje, vključno s sedanjimi izzivi, ki ovirajo njeno 
izvajanje in posledično dosego enakosti spolov in krepitev vloge žensk, ter  na možnosti 
za dosego enakosti spolov in krepitev vloge žensk v okviru agende za razvojne cilje 
tisočletja po letu 2015;

K. ker obstaja jasna povezava med korupcijo in kršitvami človekovih pravic; ker korupcija 
v javnem in zasebnem sektorju ohranja in povečuje neenakost in diskriminacijo ter 
posledično preprečuje enako uživanje državljanskih, političnih, ekonomskih, socialnih 
in kulturnih pravic; ker je dokazano, da so korupcijska dejanja pogosto povezana s 
kršitvami človekovih pravic, zlorabo moči in pomanjkanjem odgovornosti;
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L. ker so pravice delavcev in sindikalne pravice po vsem svetu resno ogrožene, način 
poslovanja podjetij pa močno vpliva na pravice delavcev, skupnosti in potrošnikov v 
Uniji in izven nje; ker mednarodno pravo o človekovih pravicah državam nalaga 
obveznost, da varujejo človekove pravice ter zagotavljajo, da dejavnosti korporacij v 
njihovi jurisdikciji ne kršijo človekovih pravic in da so žrtvam na voljo učinkovita 
pravna sredstva;

M. ker člen 16 Splošne deklaracije o človekovih pravicah določa, da imajo polnoletni 
moški in ženske brez kakršnih koli omejitev glede na raso, državljanstvo ali vero 
pravico skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti družino ter da so upravičeni do enakih 
pravic v zvezi z zakonsko zvezo, tako med zakonsko zvezo kot tudi, ko ta preneha;

N. ker člen 14 Splošne deklaracije o človekovih pravicah priznava pravico oseb, da v 
drugih državah iščejo in uživajo pribežališče pred preganjanjem; ker Konvencija ZN o 
statusu beguncev jasno določa, da so vsi begunci upravičeni do posebne zaščite in da 
nobena država begunca ne sme izgnati ali prisilno vrniti na ozemlje, kjer mu grozi 
preganjanje ali kjer bi bila ogrožena njegovo življenje ali svoboda;

O. ker bodo vplivi podnebnih sprememb, kot so vse višje temperature, dvig morske gladine 
in skrajnejše podnebne razmere, okrepili izzive svetovne nestabilnosti in posledično 
grožnjo resnih kršitev človekovih pravic; ker pojem „podnebni begunec”, ki se nanaša 
na ljudi, ki so zaradi podnebnih sprememb prisiljeni zapustiti svoje domove in si 
poiskati zatočišče v tujini, še ni priznan po mednarodnem pravu ali v pravno 
zavezujočih mednarodnih sporazumih;

P. ker je to poročilo, čeprav je pripravljeno v odziv na letno poročilo EU, ki ga sprejme 
Svet, v prihodnost usmerjena analiza dejavnosti Unije na tem področju politike; ker je 
Parlament v resolucijah o prejšnjih letnih poročilih in o pregledu strategije EU na 
področju človekovih pravic poudaril potrebo po nadaljnjem razmisleku o lastnih 
praksah, povezanih z vključevanjem človekovih pravic v svoje dejavnosti in z 
nadaljnjim ukrepanjem na podlagi svojih nujnih resolucij o kršitvah demokracije, 
človekovih pravic in pravne države;

Osrednja vloga človekovih pravic v zunanji politiki EU

1. opozarja, da preambula Listine Evropske unije o temeljnih pravicah potrjuje, da 
Evropska unija „[p]osameznika postavlja v središče svojih dejavnosti“; poudarja, da 
navedenega ne gre razumeti kot abstrakten koncept, temveč da je prav nasprotno s temi 
besedami zajet poudarek na resničnem življenju, na konkretnih vidikih bivanja in na  
zagotavljanju ustavne podlage za temeljne potrebe, pri čemer ta podlaga izhaja iz 
nedotakljivosti dostojanstva vsakega posameznika;

2. poziva vse institucije EU in države članice, naj človekovim pravicam namenijo osrednjo 
vlogo v vseh odnosih EU s tretjimi državami, vključno s strateškimi partnericami, ter v 
vseh izjavah oziroma na vseh srečanjih na visoki ravni; v skladu z jasnimi zavezami, ki
jih določata člen 21 Pogodbe o Evropski uniji in strateški okvir za človekove pravice in 
demokracijo, poudarja pomen učinkovitega, doslednega in usklajenega izvajanja 
politike EU na področju človekovih pravic; novi podpredsednici Komisije/visoki 
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predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko čestita za jasno izraženo 
odločno zavezo za izvajanje teh načel;

3. poudarja, da je pomembno, da države članice EU enotno podprejo univerzalnost in 
nedeljivost človekovih pravic ter zlasti ratificirajo vse mednarodne instrumente na 
področju človekovih pravic, ki jih je vzpostavila Organizacija združenih narodov; 
poziva EU, naj v skladu s členom 21 PEU podpira nedeljivost človekovih pravic, 
vključno s tistimi, ki so določene v mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah; poziva EU, naj nadalje spodbuja uporabo splošnih standardov 
človekovih pravic kot temelj za svoje sodelovanje s tretjimi državami in regionalnimi 
organizacijami, tako v političnih dialogih kot v dialogih na področju človekovih pravic;

4. poudarja, da bi poleg človeškega trpljenja EU morala upoštevati tudi materialne in 
proračunske stroške nespoštovanja človekovih pravic, ko slednje skupaj s 
pomanjkanjem legitimne demokratične udeležbe vodi k nestabilnosti, propadu držav, 
humanitarnim krizam in oboroženim spopadom, kar so pojavi, ki spodkopavajo 
prizadevanja Unije na področju razvojne politike in na katere so se EU ali njene države 
članice dolžne odzvati v okviru varnostne politike; s tem v zvezi pozdravlja nedavna 
prizadevanja Unije, da kršitve človekovih pravic vključi v sistem zgodnjega 
opozarjanja, povezan s preprečevanjem kriz; vendar poudarja potrebo po okrepljenem 
preventivnem delovanju ter poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije 
za zunanje zadeve in varnostno politiko, Komisijo in države članice, naj razvijejo 
element preprečevanja kriz, ki bi temeljil na človekovih pravicah in ki bi postal del 
celostnega pristopa EU k zunanjim konfliktom in krizam;

Letno poročilo EU kot orodje poročanja za politiko EU na področju človekovih pravic in 
demokracije

5. pozdravlja sprejetje letnega poročila EU o človekovih pravicah in demokraciji po svetu 
za leto 2013 s strani Sveta; poziva novo podpredsednico Komisije/visoko predstavnico 
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj se zaveže, da bo sodelovala na dveh 
posebnih razpravah o politiki EU na področju človekovih pravic in demokracije v 
okviru plenarnih zasedanj Parlamenta letno, predstavila poročilo EU in se odzvala na 
poročilo Parlamenta;

6. izreka priznanje Evropski službi za zunanje delovanje in Komisiji za njuno celovito in 
jasno poročanje o ukrepih Unije, izvedenih v obdobju poročanja; vendar ponavlja svoje 
stališče, da bi morala zlasti poročila o posameznih  državah temeljiti na strožjem okviru 
na osnovi sklopa kazalnikov za ocenjevanje, ki bi omogočili določanje referenčnih 
vrednosti za ocenjevanje tako pozitivnih kot negativnih trendov in vrednotenje 
učinkovitosti ukrepov EU ter predstavljali podlago za prilagajanje ravni podpore EU 
glede na napredek na področju človekovih pravic, demokracije, pravne države in 
dobrega upravljanja; ugotavlja, da bi bila uporaba tovrstnih javnih kazalnikov v skladu z 
več cilji, navedenimi v akcijskem načrtu EU za človekove pravice in demokracijo, ter bi 
omogočala večjo doslednost pri izvajanju pogojenosti s človekovimi pravicami in 
ocenjevanju učinka politik EU na človekove pravice;

7. meni, da bi si morale institucije EU skupaj prizadevati za izboljšanje oblike poročila, da 
bi omogočile, da uresniči svoj potencial kot komunikacijsko orodje, ob tem pa ohrani 
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izčrpnost kot poročilo o izvajanju strateškega okvira in akcijskega načrta EU za 
človekove pravice in demokracijo; ponovno izraža svojo pripravljenost za dejavno in 
konstruktivno sodelovanje z drugimi institucijami EU pri pripravi prihodnjih poročil;

Izvajanje strateškega okvira in akcijskega načrta EU

8. znova izraža pohvalo za strateški okvir in akcijski načrt EU na področju človekovih 
pravic in demokracije, ki ju je Svet sprejel leta 2012, saj predstavljata pomemben 
mejnik pri uvajanju novosti v razvoju politik in pri utrjevanju zavezanosti Unije k 
vključevanju človekovih pravic v vse zunanje politike EU brez izjeme, kar je obveznost, 
določena s Pogodbo;

9. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj pripravita celovito 
poročilo o izvajanju prvega akcijskega načrta EU na področju človekovih pravic in 
demokracije (2012–2014), podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropsko službo za zunanje delovanje pa 
poziva, naj v pregled in posvetovanja pred sprejetjem novega akcijskega načrta, ki bo 
začel veljati v začetku leta 2015, vključita države članice, Komisijo, Parlament in 
civilno družbo; pozdravlja razprave, namenjene boljšemu prednostnemu razvrščanju 
ciljev v novem akcijskem načrtu, vendar svari pred zmanjšanjem ambicij, kar zadeva 
splošno vključevanje vprašanja človekovih pravic na vseh področjih politike EU;

10. izraža posebno zaskrbljenost glede izvajanja zaveze, izražene v strateškem okviru, da bo 
človekovim pravicam namenjena osrednja vloga v odnosih z vsemi tretjimi državami, 
vključno s strateškimi partnericami; zato poziva podpredsednico Komisije/visoko 
predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj namenita posebno pozornost izvajanju te zaveze in zagotavljanju, 
da se človekove pravice in demokracija vključujejo v odnose EU z njenimi strateškimi 
partnericami v pomembnih kontekstih, kot so srečanja na vrhu in sklepi Sveta;

Mandat posebnega predstavnika EU za človekove pravice

11. se zaveda pomembnosti mandata prvega posebnega predstavnika EU za človekove 
pravice ter doslej opravljenega dela; spodbuja posebnega predstavnika EU za človekove 
pravice, naj še naprej krepi prepoznavnost Unije in sodelovanje z večstranskimi in 
regionalnimi mehanizmi za človekove pravice (OZN, Svet Evrope, OVSE, ASEAN, 
Afriška unija, Organizacija islamske konference), spodbuja ključne tematske prednostne 
naloge Unije, vključno s tistimi, ki jih odražajo nedavno sprejete smernice EU o 
človekovih pravicah, si prizadeva za krepitev moči civilne družbe po vsem svetu ter 
prispeva k vključevanju, skladnosti, doslednosti in učinkovitosti politike EU na 
področju človekovih pravic;

12. poziva Svet, naj  kot splošno načelo sprejme vključitev sistematičnega sodelovanja s 
posebnim predstavnikom EU za človekove pravice v mandat bodočih posebnih 
predstavnikov EU za geografska območja;

13. poziva Svet, naj institucionalizira mandat posebnega predstavnika EU za človekove 
pravice, da bi ta funkcija postala stalna;
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Usklajenost notranje in zunanje politike EU na področju človekovih pravic in demokracije

14. poudarja, da je treba pri izvajanju politike EU na področju človekovih pravic dosledno 
spoštovati obveznosti iz Pogodbe, zagotoviti usklajenost notranje in zunanje politike ter 
se izogibati dvojnim merilom; zato poziva k sprejetju sklepov Sveta za zunanje zadeve 
EU o človekovih pravicah glede strateških partnerjev; v zvezi s tem poziva k 
vzpostavitvi enotnih najnižjih pragov v zvezi z vprašanji človekovih pravic, ki jih 
morajo države članice in uradniki EU obravnavati v pogovorih s svojimi strateškimi 
sogovorniki;

Orodja politike EU na področju človekovih pravic

Strategije za posamezne države na področju človekovih pravic in vloga delegacij EU

15. izreka pohvalo Evropski službi za zunanje delovanje za uspešno dokončane prve 
strategije za posamezne države na področju človekovih pravic, oblikovane z močnim 
poudarkom na poistovetenju na ravni delegacij EU; vendar obžaluje še vedno prisotno 
pomanjkanje preglednosti v zvezi z vsebino strategij za posamezne države; spodbuja 
Evropsko službo za zunanje delovanje, naj sprejme kazalnike za ocenjevanje 
učinkovitosti strategij za posamezne države in poglavja v letnem poročilu, posvečena 
posameznim državam, v večji meri obravnava kot poročila o izvajanju teh strategij; 

16. pozdravlja dejstvo, da je mreža kontaktnih točk za človekove pravice in uradnikov za 
zvezo za zagovornike človekovih pravic v delegacijah EU skoraj popolnoma 
vzpostavljena; poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko ter Evropsko službo za zunanje delovanje, naj razvijeta 
jasne operativne smernice glede svoje vloge v delegacijah, da bi slednjim omogočili, da 
v celoti uresničijo svoj potencial, ustvarili verodostojne standarde in preprečili neskladja 
med delegacijami EU; 

Dialogi in posvetovanja o človekovih pravicah

17. ponovno izraža svojo podporo posebnim dialogom o človekovih pravicah kot orodju 
politike EU na področju človekovih pravic; priznava pomen sodelovanja v posebnih 
dialogih o človekovih pravicah tudi s tistimi državami, ki imajo na tem področju resne 
težave; vendar poudarja, da mora EU oblikovati jasne politične sklepe, ko dialog o 
človekovih pravicah ne prinaša pozitivnih rezultatov, ter v teh primerih več pozornosti 
nameniti javni diplomaciji, da bi zagotovila, da ni ogrožena verodostojnost politike EU 
na področju človekovih pravic v očeh javnosti; svari tudi pred tem, da bi razprave o 
človekovih pravicah ločili od dialoga na visoki politični ravni;

Smernice EU o človekovih pravicah

18. pozdravlja dejstvo, da je Svet leta 2013 sprejel smernice EU za spodbujanje 
uresničevanja in varstvo vseh človekovih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, 
transseksualcev in interseksualcev ter smernice EU o svobodi veroizpovedi ali 
prepričanja, v letu 2014 pa smernice o svobodi izražanja v spletu in izven njega;

19. kljub temu Evropsko službo za zunanje delovanje in Svet opozarja na izzive, ki jih 
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predstavlja izvajanje, ter posledično na potrebo, da se izvajanje smernic EU oceni na 
ravni držav; spodbuja Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj 
nenehno usposabljajo in ozaveščajo uslužbence Evropske službe za zunanje delovanje 
in delegacij EU ter diplomate držav članic, da bi zagotovili, da smernice EU na 
področju človekovih pravic dosegajo želen učinek pri oblikovanju dejanskih politik na 
terenu;

Politike EU v podporo demokratizaciji in volitvam 

20. poudarja pomen nadaljnjega ukrepanja na podlagi poročil in priporočil misij za
opazovanje volitev, tako da se ta vključijo v „časovni načrt za demokracijo“ za 
posamezne države, kakor tudi dodelitve posebne vloge glavnemu opazovalcu v okviru 
naknadnega spremljanja izvajanja priporočil kot skladnega dela celostnega pristopa 
Parlamenta za podporo demokraciji in ob podpori stalnih organov Parlamenta (vključno 
s skupino za podporo demokraciji in usklajevanje volitev);

21. poziva EU, naj si še naprej prizadeva za opredelitev najboljših praks na tem področju, 
da bi podprla in utrdila procese demokratizacije; spodbuja razvoj tako orodij politike kot 
operativnih orodij, namenjenih uporabi v prednostnih državah, da bi podporne ukrepe za 
človekove pravice, vključno z ukrepi za preprečevanje konfliktov in mediacijo, na 
skladen, prožen in verodostojen način vključili v pristop EU;

22. pozdravlja delo v pilotnih državah, ki ga je do sedaj opravilo devet delegacij EU, da bi 
izboljšali skladnost podpore demokraciji v zunanjih odnosih EU, kot je bilo naznanjeno 
v sklepih Sveta iz let 2009 in 2010 ter zapisano v strateškem okviru in akcijskem načrtu 
EU za človekove pravice in demokracijo iz leta 2012;

23. poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj izboljšata usklajevanje 
ukrepov EU, kar zadeva drugo generacijo pilotnih držav, da bi zagotovili, da vse 
institucije EU sodelujejo in združujejo svoje strokovno znanje pri učinkovitem 
podpiranju demokracije v tretjih državah, in sicer v skladu s celostnim pristopom 
Parlamenta za podporo demokraciji;

Podpora EU zagovornikom človekovih pravic 

24. pozdravlja posebne sklepe Sveta o zagovornikih človekovih pravic ob deseti obletnici 
smernic EU glede zagovornikov človekovih pravic; poleg tega izraža pohvalo Komisiji 
za okrepljeno uporabo sredstev evropskega instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice za dodeljevanje nujne pomoči zagovornikom človekovih pravic v neposredni 
nevarnosti ter jo spodbuja, naj razišče nove načine za podpiranje zagovornikov 
človekovih pravic;

25. ponovno poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj še naprej ščiti nevladne 
organizacije, zagovornike človekovih pravic in aktiviste civilne družbe z izboljšanjem 
učinkovitosti dialogov EU o človekovih pravicah in s promoviranjem tematskih 
prednostnih nalog EU in smernic o človekovih pravicah; v zvezi s tem spodbuja 
oblikovanje kampanj, ki bi si prizadevale doseči tudi zagovornike človekovih pravic v 
bolj oddaljenih območjih tretjih držav, da bi prispevali k izvajanju ciljev politike EU;
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26. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in delegacije EU, naj z zagovorniki 
človekovih pravic vzpostavijo pragmatičen političen dialog, usmerjen v iskanje 
najboljših načinov, da se podpre okolje, spodbudno za njihovo delo; poziva, naj EU 
okrepi svojo dejavno diplomacijo v tretjih državah in okrepi položaj kontaktnih točk za 
človekove pravice, da bi človekove pravice vključili v dnevno politično delo delegacij 
EU, in sicer s sistematičnim poimenskim opozarjanjem na politične zapornike, 
opazovanjem sodnih procesov in obiskovanjem zaporov; poudarja, da mora EU 
uporabljati javno diplomacijo, da bi podprla zagovornike človekovih pravic in pozvala k 
izpustitvi zaprtih aktivistov na področju človekovih pravic;

Podpora EU splošnim človekovim pravicam in večstranskim organizacijam za človekove 
pravice

27. opozarja na zavezo Parlamenta in njegovega Pododbora za človekove pravice, da bosta 
podpirala močan večstranski sistem za človekove pravice pod okriljem Organizacije 
združenih narodov, vključno s tretjim odborom generalne skupščine, Svetom za 
človekove pravice in Uradom visokega komisarja ZN za človekove pravice, ter delo 
povezanih specializiranih agencij ZN, kot je Mednarodna organizacija dela;

28. ponavlja svoje stališče, da bi bilo treba institucionalizirati prisotnost Parlamenta na 
zasedanjih generalne skupščine ZN, kot ga je izrazil v svoji resoluciji z dne 7. februarja 
2013 o 22. zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice, in meni, da je 
treba nujno še naprej pošiljati delegacije Evropskega parlamenta na zadevna zasedanja 
Sveta za človekove pravice in generalne skupščine ZN;

29. ponovno poudarja pomen dejavnega sodelovanja EU v vseh mehanizmih ZN na 
področju človekovih pravic, zlasti v tretjem odboru generalne skupščine in Svetu za 
človekove pravice; spodbuja države članice EU, naj to storijo s sopokroviteljstvom in 
spodbujanjem resolucij, dejavnim sodelovanjem v razpravah in interaktivnih dialogih 
ter podajanjem izjav; močno podpira vse bolj razširjeno prakso medregionalnih pobud 
EU;

30. znova poudarja pomen učinkovitega sodelovanja med Evropsko službo za zunanje 
delovanje, Komisijo in državami članicami EU glede vprašanj na področju človekovih 
pravic; spodbuja Evropsko službo za zunanje delovanje, naj zlasti prek delegacij EU v 
New Yorku in Ženevi poveča usklajenost EU s pravočasnimi in konkretnimi 
posvetovanji, da bi stališče Unije predstavili enotno;

31. ponovno opozarja na pomen vključevanja dela, opravljenega v New Yorku in Ženevi v 
okviru generalne skupščine ZN, tretjega odbora in Sveta za človekove pravice, v 
zadevne notranje in zunanje dejavnosti EU, da bi zagotovili usklajenost;

Politika EU o mednarodnem kazenskem pravosodju in Mednarodnem kazenskem sodišču

32. ponovno izraža svojo popolno podporo delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 
okviru njegove vloge pri odpravi nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih dejanj, ki 
zadevajo mednarodno skupnost; ostaja pozoren na kakršne koli poskuse spodkopavanja 
njegove legitimnosti; meni, da je naraščanje števila držav pogodbenic pomemben korak 
k večji univerzalnosti tega sodišča; pozdravlja dejstvo, da je Slonokoščena obala 
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februarja 2013 ratificirala rimski statut;

33. obžaluje, da rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča v novi uredbi o   splošnem 
sistemu preferencialov (GSP) še ni na seznamu konvencij, potrebnih za pridobitev 
statusa GSP+; ugotavlja, da je med državami prosilkami za GSP+ več takšnih, ki niso 
pogodbenice omenjenega statuta oziroma ga niso ratificirale (npr. Armenija, Pakistan); 
znova priporoča, da se rimski statut doda na prihodnji seznam konvencij;

34. ponovno poziva, naj EU sprejme enotno stališče o kaznivem dejanju agresije in 
spremembah iz Kampale, države članice pa naj svojo nacionalno zakonodajo hitro 
uskladijo z opredelitvami iz sprememb iz Kampale in drugimi zavezami v okviru 
rimskega statuta, da bi omogočile nacionalne preiskave in pregon s strani držav članic 
ter okrepile sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem;

Ukrepi EU proti smrtni kazni

35. znova izraža odločno nasprotovanje smrtni kazni ter Evropsko unijo in države članice 
spodbuja, naj še naprej prednostno zastopajo politiko, katere namen je odprava smrtne 
kazni po vsem svetu; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
posveča pozornost dogodkom v vseh državah po svetu in uporabi vsa sredstva vpliva, ki 
so ji na voljo;

36. izraža zaskrbljenost zaradi poročanega porasta števila usmrtitev po svetu v letu 2013 v 
primerjavi z letom poprej, kljub temu, da se usmrtitve izvajajo v vse manjšem številu 
držav; poziva EU, naj ustrezno ukrepa glede še vedno visokega števila usmrtitev na 
Kitajskem in v Iranu, ponovne uvedbe usmrtitev v Indoneziji, Kuvajtu, Nigeriji in 
Vietnamu v letu 2013 ter velikega povečanja poročanih usmrtitev v Iraku in Saudovi 
Arabiji;

37. opozarja na ponovno sproženo razpravo v Združenih državah Amerike glede
arbitrarnosti smrtne kazni, katere narava dopušča številne napake, kampanjo za 
prekinitev toka snovi, ki se uporabljajo za izvrševanje smrtne kazni, iz Evrope v 
Združene države Amerike ter dejstvo, da je zvezna država Maryland leta 2013 odpravila 
smrtno kazen; spodbuja podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko, posebnega predstavnika EU za človekove pravice in 
Evropsko službo za zunanje delovanje, naj sodelujejo z zveznimi in državnimi oblastmi 
Združenih držav Amerike, da bi pospešili odpravo smrtne kazni v ZDA, kjer je bilo leta 
2013 vseh 80 smrtnih kazni izrečeno v 2 % okrajev v celotni državi, vseh 39 usmrtitev 
pa je bilo izvedenih v približno 1 % vseh okrajev;

38. spodbuja Komisijo, naj izkoristi novo prožnost, ki jo ponuja evropski instrument za 
demokracijo in človekove pravice, da bi raziskala nove načine za prizadevanje za odpravo 
smrtne kazni in za podpiranje ukrepov, ki so namenjeni preprečevanju izrekanja in 
izvrševanja smrtnih kazni;

Ukrepi EU proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali 
ravnanju

39. poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in 
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varnostno politiko ter Evropsko službo za zunanje delovanje, naj glede na vse večje 
število nedavnih poročil o razširjeni praksi mučenja in zlorab po vsem svetu okrepita 
prizadevanja EU v boju proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim 
kaznim ali ravnanju;

40. spodbuja Evropsko službo za zunanje delovanje, naj posveča posebno pozornost
sklepom za posamezne države, ki jih pripravljata Odbor Združenih narodov proti 
mučenju in Odbor Sveta Evrope za preprečevanje mučenja, ter sistematično izpostavlja 
ta vprašanja v političnih dialogih z zadevnimi državami in v izjavah za javnost; poziva 
Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj razvijejo bolj učinkovit 
načrt izvajanja smernic EU glede mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih 
kazni ali ravnanja;

Človekove pravice v trgovinskih in drugih mednarodnih sporazumih EU

41. ponovno poziva k sistematičnemu vključevanju določil o človekovih pravicah v 
mednarodne sporazume, ki jih EU sklepa s tretjimi državami, vključno s trgovinskimi 
sporazumi, in poziva k učinkovitemu spremljanju njihovega izvajanja ter poročanju o 
vidikih človekovih pravic ustreznemu odboru Parlamenta;

Podjetništvo in človekove pravice

42. odločno podpira izvajanje vodilnih načel ZN o podjetništvu in človekovih pravicah; 
opozarja na pomen spodbujanja družbene odgovornosti podjetij, tudi pri poslovanju 
zunaj EU, ter na pomen zagotavljanja, da se ta odgovornost spoštuje vzdolž vse 
dobavne verige; je prepričan, da bi morali imeti evropska podjetja ter njihove 
podružnice in podizvajalci ključno vlogo pri spodbujanju in razširjanju mednarodnih 
standardov poslovanja in človekovih pravic po vsem svetu;

43. poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj delegacije EU po vsem 
svetu spodbujata k sodelovanju z evropskimi podjetji, da bi spodbujali spoštovanje 
človekovih pravic, in zagotovita, da se tema „podjetništvo in človekove pravice“ vključi 
med osrednje teme lokalnih razpisov za zbiranje predlogov v okviru evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove pravice;

44. ponovno poziva Komisijo, naj redno poroča o izvajanju vodilnih načel ZN o 
podjetništvu in človekovih pravicah s strani držav članic EU, vključno z njihovimi 
nacionalnimi akcijskimi načrti; obžaluje pomanjkanje napredka pri odzivu Komisije na 
zahtevo Evropskega parlamenta, naj predlaga zakonodajo, ki bi od podjetij iz EU 
zahtevala, da zagotovijo, da njihova nabava ne podpira krivcev za spopade in hude 
kršitve človekovih pravic;

45. poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj oblikujeta trdne pobude 
za izboljšanje dostopa do pravnega varstva za žrtve kršitev človekovih pravic, 
povezanih s poslovanjem zunaj EU;

46. poziva EU, naj podpre nove pobude, katerih cilj je skleniti pravno zavezujoč 
mednarodni instrument o podjetništvu in človekovih pravicah znotraj sistema ZN, in od 
samega začetka sodeluje v razpravi o tem vprašanju;



PR\1042061SL.doc 15/20 PE541.530v02-00

SL

Ukrepi EU za zagotavljanje pravice do svobode izražanja v spletu in izven njega ter omejitev 
vpliva tehnologij za nadzor na človekove pravice

47. priznava, da je izjemno hiter razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij 
preoblikoval okolje za uveljavljanje pravice do svobode izražanja po vsem svetu ter 
istočasno ustvaril izjemne prednosti in sprožil številne resne pomisleke; v zvezi s tem 
pozdravlja dejstvo, da je Svet maja 2014 sprejel posebne smernice o svobodi izražanja v 
spletu in izven njega;

48. izraža svojo zaskrbljenost glede širjenja tehnologij za spremljanje in filtriranje, ki 
predstavljajo vse večjo grožnjo aktivistom na področju človekovih pravic in 
demokracije v avtokratskih državah, v demokratičnih državah pa sprožajo pereča 
vprašanja glede pravice do zasebnosti, tudi kadar se uporabljajo pod pretvezo legitimnih 
ciljev, kot sta boj proti terorizmu in kazenski pregon;

49. izraža priznanje Komisiji za objavo sektorskih smernic za izvajanje vodilnih načel OZN 
o podjetništvu in človekovih pravicah za sektor informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij junija 2013; vendar ostaja zaskrbljen glede trgovine s proizvodi in storitvami, 
namenjenimi preprečevanju dostopa do interneta, omogočanju množičnega nadzora, 
spremljanju spletnega prometa in mobilnih komunikacij ter prisluškovanju zasebnim 
pogovorom; zato poziva k sprejetju splošnih smernic za nadzor izvoza v tem sektorju, in 
sicer na podlagi izkušenj, pridobljenih s podobnimi ukrepi, ki jih je EU izvedla v 
posameznih primerih;

50. poziva Komisijo, naj še naprej izvaja pobude za podporo, povezane z razvojem in 
širjenjem digitalnih nadzornih tehnologij, da bi krepili moč zagovornikov človekovih 
pravic z zagotavljanjem varnih mehanizmov za zbiranje, šifriranje in shranjevanje 
podatkov, da bi se izognili nadzoru s strani represivnih vlad;

Podpora EU civilni družbi ter svobodi zbiranja in združevanja

51. izraža resne pomisleke glede vse bolj omejenih možnosti za legitimno delovanje civilne 
družbe v številnih državah po svetu; meni, da je svobodna civilna družba eden od 
temeljev za varovanje in podpiranje človekovih pravic in demokratičnih vrednot v vseh 
družbah;

52. poziva EU in njene države članice, naj okrepijo svoje spremljanje ter jasno in hitro 
obsodijo vsakršno omejevanje svobode zbiranja in združevanja, vključno s prepovedmi 
organizacij civilne družbe, agresivno uporabo kazenskega prava v primeru razžalitve in 
drugo omejujočo zakonodajo, prekomernimi zahtevami glede registracije in poročanja, 
pretirano omejujočimi pravili glede financiranja iz tujine ter prepovedjo, da se nevladne 
organizacije politično udejstvujejo ali imajo stike s tujci;

53. ponovno izraža svojo podporo temu, da se večina sredstev za evropski instrument za 
demokracijo in človekove pravice nameni podpiranju zagovornikov človekovih pravic 
in delovanja civilne družbe po vsem svetu;

Svoboda misli, vesti in veroizpovedi ali prepričanja
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54. obsoja vsakršno nasilje in diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja; izraža resno 
zaskrbljenost glede nenehnih poročil o nasilju in diskriminaciji verskih manjšin po vsem 
svetu; poudarja, da je svoboda misli, vesti, veroizpovedi ali prepričanja temeljna 
človekova pravica, ki je povezana z drugimi človekovimi pravicami in temeljnimi 
svoboščinami in vključuje pravico posameznika, da verjame ali ne, pravico, da goji 
teistično, neteistično ali ateistično prepričanje, ter pravico do sprejetja, spremembe, 
opustitve ali ponovnega sprejetja prepričanja po lastni izbiri;

55. pozdravlja sprejetje smernic EU o svobodi veroizpovedi ali prepričanja v letu 2013 ter 
poziva institucije EU in države članice, naj namenijo posebno pozornost izvajanju teh 
smernic tako v mednarodnih in regionalnih forumih kot v dvostranskih odnosih s 
tretjimi državami;

Pravice žensk in deklic

56. pozdravlja podporo EU resolucijam ZN o vprašanjih enakosti spolov, zlasti o odpravi 
nasilja nad ženskami, o diskriminaciji žensk in o vlogi svobode izražanja in mnenja v 
krepitvi moči žensk, ter izjavam ZN o zgodnjih in prisilnih porokah ter o pohabljanju 
ženskih spolnih organov;

57. poziva EU, naj dejavno sodeluje na 59. zasedanju Komisije o statusu žensk in naj se še 
naprej bori proti vsakršnim poskusom spodkopavanja pekinških izhodišč ZN za 
ukrepanje, med drugim kar zadeva dostop do izobraževanja in zdravstva kot temeljno 
človekovo pravico ter spolne in reproduktivne pravice;

58. znova obsoja vse oblike zlorabe žensk in nasilja nad njimi, zlasti uporabo spolnega 
nasilja kot orožja v vojni in nasilje v družini; zato poziva vse države članice Sveta 
Evrope, naj podpišejo in ratificirajo Konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima; poziva EU, naj ukrepa v smeri pristopa k 
omenjeni konvenciji, da bi zagotovili usklajenost notranjega in zunanjega delovanja EU 
na področju nasilja nad ženskami;

59. odločno obsoja uporabo spolnega nasilja nad ženskami kot vojne taktike, tudi kaznivih 
dejanj, kot so množična posilstva, spolno suženjstvo, prisilna prostitucija in preganjanje 
na podlagi spola, vključno s pohabljanjem ženskih spolnih organov, trgovino z ljudmi, 
zgodnjimi in prisilnimi porokami, uboji iz časti in vsemi drugimi primerljivo hudimi 
oblikami spolnega nasilja; v zvezi s tem ostaja posebej zaskrbljen glede razmer na 
območju Velikih jezer v Afriki; izraža podporo delu Agencije ZN za ženske, posebne 
poročevalke ZN za nasilje nad ženskami, njegove vzroke in posledice ter posebne 
predstavnice ZN za spolno nasilje v konfliktih;

60. opozarja na dejstvo, da se kazniva dejanja na podlagi spola in kazniva dejanja spolnega 
nasilja v rimskem statutu uvrščajo med vojne zločine, zločine proti človečnosti ali 
dejanja, ki so konstitutivni element genocida ali mučenja; v zvezi s tem pozdravlja 
resolucijo varnostnega sveta ZN št. 2106(2013) o preprečevanju spolnega nasilja v 
konfliktih, sprejeto 24. junija 2013, ki ponovno potrjuje, da Mednarodno kazensko 
sodišče igra pomembno vlogo v boju proti nekaznovanju za kazniva dejanja spolnega 
nasilja in kazniva dejanja na podlagi spola; poziva EU, naj podpre izvajanje teh načel v 
celoti;
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61. opozarja na zavezanost EU vključevanju človekovih pravic in vidikov enakosti spolov v 
misije skupne varnostne in obrambne politike v skladu s prelomnima resolucijama 
varnostnega sveta ZN št. 1325 in št. 1820 o ženskah, miru in varnosti; v zvezi s tem 
ponovno poziva EU in države članice, naj v okviru doseganja trajne sprave podprejo 
sistematično udeležbo žensk kot ključni element mirovnih procesov ter priznajo potrebo 
po vključevanju vidikov spola v preprečevanje konfliktov, operacije za ohranjanje miru, 
humanitarno pomoč in obnovo po konfliktih;

Človekove pravice in korupcija

62. opozarja, da je korupcija kršitev človekovih pravic in da je Evropska unija zahtevala 
izključno pristojnost za podpis Konvencije ZN proti korupciji;

63. obžaluje, da do sedaj poziv Parlamenta, naj podpredsednica Komisije/visoka 
predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko predstavi akcijski načrt EU 
za boj proti korupciji, da bi učinkovito spremljali priporočila Konvencije ZN proti 
korupciji, vključno z obveznostjo, da podpisnice objavljajo in razširjajo informacije o 
korupciji, vzpostavijo poti za poročanje o kršitvah in oblikujejo pravni okvir za zaščito 
prič in dejavnosti civilne družbe na tem področju, še ni naletel na odziv;

64. poziva Komisijo, naj razvije inovativne finančne mehanizme za izvajanje fiskalnih 
reform in okrepi boj proti korupciji, nezakonitim finančnim tokovom in davčnim 
utajam; v zvezi s tem spodbuja razmislek o možnosti oblikovanja javno-zasebnih 
partnerstev, kombiniranju nepovratnih sredstev in pomoči ter nudenju pomoči državam 
v razvoju, da bi bolje izkoristile domače vire; poziva k uvedbi mednarodnega davka na 
finančne transakcije, ki bi lahko predstavljal dodaten vir financiranja za razvoj, in 
opozarja države članice EU, da so že sklenile uvesti davek na finančne transakcije na 
državni ravni in se zavezale, da bodo del zbranih sredstev namenile financiranju 
svetovnih javnih dobrin, med katerimi je tudi razvoj;

65. ponovno poziva EU in države članice, naj podprejo imenovanje posebnega poročevalca 
ZN o finančnem kriminalu, korupciji in človekovih pravicah;

Pravice lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev

66. poudarja, da je homoseksualnost v 78 državah še vedno kaznivo dejanje, v sedmih od 
teh držav pa je zanjo zagrožena smrtna kazen; odločno obsoja nedaven porast 
diskriminatornih zakonov in praks ter nasilja zoper posameznike zaradi njihove spolne 
usmerjenosti ali spolne identitete po vsem svetu in še zlasti v Nigeriji in Ugandi; 
spodbuja pozorno spremljanje razmer v Nigeriji, Ugandi, Indiji in Rusiji, kjer novi 
zakoni in nedaven razvoj dogodkov na področju prava resno ogrožajo svobodo spolnih 
manjšin; ponovno poudarja svojo podporo nenehnim prizadevanjem visokega komisarja 
ZN za človekove pravice za preprečevanje diskriminatorne zakonodaje in praks ter na 
splošno delu ZN v zvezi s tem vprašanjem;

67. pozdravlja dejstvo, da je Svet leta 2013 sprejel smernice EU za spodbujanje 
uresničevanja in varstvo vseh človekovih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, 
transseksualcev in interseksualcev (LGBTI); poziva Evropsko službo za zunanje 
delovanje in Komisijo, naj odpirata vprašanja pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, 
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transseksualcev in interseksualcev v političnih dialogih in dialogih o človekovih 
pravicah s tretjimi državami in v okviru večstranskih forumov; poudarja pomen tega, da 
Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje še naprej odpirata vprašanja pravic 
lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev v političnih dialogih in 
dialogih o človekovih pravicah in da se evropski instrument za demokracijo in 
človekove pravice uporablja za podpiranje organizacij, ki zagovarjajo pravice lezbijk, 
gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev, s krepitvijo njihove moči za boj 
proti homofobnim zakonom in diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev, 
transseksualcev in interseksualcev, ozaveščanjem javnosti o diskriminaciji in nasilju, s 
katerima se soočajo posamezniki drugačne spolne usmerjenosti, ter zagotavljanjem 
nujne pomoči (od psihosocialne in zdravstvene pomoči do mediacije in pomoči pri 
ponovnem vključevanju) tistim, ki tovrstno pomoč potrebujejo;

68. pozdravlja legalizacijo istospolnih porok in istospolnih civilnih partnerstev v vse večjem 
številu držav po vsem svetu (trenutno je tovrstnih držav sedemnajst); spodbuja 
institucije EU in države članice, naj nadalje prispevajo k priznanju istospolnih porok in 
istospolnih civilnih partnerstev kot političnem in socialnem vprašanju ter vprašanju 
človekovih in državljanskih pravic;

69. pozdravlja razveljavitev moldavskega zakona, ki prepoveduje vse odnose razen tistih, ki 
so povezani s poroko in družino, oktobra 2013 ter poziva Litvo in Rusijo, naj sledita 
moldavskemu zgledu; obžaluje izid hrvaškega referenduma v decembru 2013, ki je 
podprl ustavno prepoved istospolnih porok; poudarja, da tovrstni referendumi 
prispevajo k homofobiji in diskriminaciji; meni, da je verjetneje, da bodo temeljne 
pravice lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev zaščitene, če 
bodo imeli dostop do pravnih institutov, kot so sobivanje, registrirana partnerska 
skupnost ali zakonska zveza;

Pravice invalidov

70. pozdravlja ratifikacije Konvencije ZN o pravicah invalidov; ponovno opozarja na 
pomen učinkovitega izvajanja konvencije s strani držav članic in institucij ter zlasti 
poudarja potrebo po trdnem vključevanju pravic invalidov v vse instrumente politike 
EU, predvsem kar zadeva razvojno sodelovanje;

Otrokove pravice 

71. pozdravlja sodelovanje EU z Unicefom, v okviru katerega je bil oblikovan nabor orodij 
za vključevanje otrokovih pravic v razvojno sodelovanje; pozdravlja dejstvo, da bo 
denar, ki ga je z Nobelovo nagrado dobila EU, namenjen pomoči otrokom v konfliktnih 
razmerah; pozdravlja sodelovanje EU na tretji svetovni konferenci za odpravo dela 
otrok, ki je potekala v Brasilii oktobra 2013, in njen prispevek k pogajanjem o 
tristranski izjavi o delu otrok;

72. poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj še naprej ukrepata na 
področju otrokovih pravic, pri tem pa poseben poudarek namenita nasilju nad otroci, 
vključno z mučenjem, saj so organizacije, kot sta UNICEF in Amnesty International, 
poročale o primerih mučenja in pridržanja otrok; poziva, naj se posebna pozornost 
nameni vprašanjem prisilnega dela otrok, porok otrok, novačenja otrok za oborožene 
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skupine ter njihovega razoroževanja, rehabilitacije in ponovnega vključevanja ter naj se 
vprašanje čarovništva otrok uvrsti na agendo dialogov o človekovih pravicah z vsemi 
zadevnimi državami; poudarja pomen prednostne obravnave otrokovih pravic v zunanji 
politiki EU;

73. poudarja, da je treba okrepiti prizadevanja za izvajanje revidirane strategije za izvajanje 
smernic EU o otrocih v oboroženih spopadih; spodbuja EU, naj še poglobi sodelovanje 
s posebno predstavnico ZN za otroke v oboroženih spopadih; poziva k splošni 
ratifikaciji Konvencije ZN o otrokovih pravicah, zlasti tretjega izbirnega protokola, ki 
bo otrokom omogočil, da posredujejo svoje pritožbe Odboru ZN za otrokove pravice;

Ukrepi EU na področju migracij in beguncev

74. poudarja, da je treba nujno razviti trdnejše politike na ravni EU, da bi obravnavali 
pereča vprašanja, povezana z migranti, begunci in prosilci za azil, na način, ki spoštuje 
mednarodno pravo na področju človekovih pravic in temeljno človekovo dostojanstvo, 
ter poziva EU, naj zagotovi učinkovite skupne standarde za postopke sprejema po vsej 
Uniji, da bi zaščitili najranljivejše posameznike; poziva podpredsednico 
Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, komisarja 
za migracije in notranje zadeve ter Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 
spodbujajo pravi duh sodelovanja in pravično porazdelitev bremena med državami 
članicami, da bi obravnavali številne izzive, ki ostajajo prisotni na tem področju; 
opozarja na zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne zakonite migracijske poti, in v ta 
namen poziva k reviziji dublinske uredbe, ki državam članicam nalaga nesorazmerno 
breme odgovornosti za zunanje meje Unije in ovira možnosti migrantov, da zaprosijo za 
azil in ga pridobijo;

75. poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj dejavno sodelujeta v 
razpravi o pojmu „podnebni begunec“, vključno z njegovo morebitno pravno 
opredelitvijo v mednarodnem pravu ali v pravno zavezujočem mednarodnem 
sporazumu;

Človekove pravice in razvoj

76. poziva k usklajenemu delovanju EU, da bi obravnavali vprašanje prilaščanja zemljišč; 
ugotavlja, da je pomanjkanje dostopa do zemljišč in naravnih virov za prikrajšane 
prebivalce podeželja in mest eden od ključnih vzrokov za lakoto in revščino v svetu, 
zaradi česar vpliva na uveljavljanje človekovih pravic s strani lokalnih skupnosti, zlasti 
kar zadeva njihovo pravico do ustrezne hrane; pozdravlja sodelovanje EU pri razvoju 
prostovoljnih svetovnih smernic o upravljanju posesti zemlje, ribištva in gozdov, ki so 
bile sprejete pod okriljem ZN; kljub temu poudarja, da je nujno, da se človekove pravice 
in vidiki zmanjševanja revščine vključijo v odločanje o nakupu ali dolgoročnem zakupu 
velikih zemljiških površin s strani vlagateljev; meni, da odziv EU na to vprašanje 
predstavlja pomemben preizkus njene zaveze, da se bo v svoji politiki razvojnega 
sodelovanja usmerila v pristop, temelječ na človekovih pravicah;

Odločnejše ukrepanje Evropskega parlamenta na področju človekovih pravic

77. ponovno izraža zavezo za stalno izboljševanje lastnih postopkov, procesov in struktur, 
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da bi zagotovili, da so človekove pravice in demokracija v samem središču delovanja in 
politik Parlamenta; nadalje meni, da sta potrebna učinkovito sodelovanje med vsemi 
službami Parlamenta in splošno vključevanje človekovih pravic, da bi Pododbor za 
človekove pravice lahko izpolnil svojo nalogo, v skladu s katero naj bi zagotovil 
„skladnost med vsemi zunanjimi politikami Unije in njeno politiko na področju 
človekovih pravic“, kot je navedeno v Poslovniku;

78. poziva k pregledu smernic za medparlamentarne delegacije Evropskega parlamenta za 
spodbujanje človekovih pravic in demokracije, ki naj ga opravi konferenca 
predsednikov delegacij v sodelovanju s Pododborom za človekove pravice; v zvezi s 
tem priporoča bolj sistematično prakso izpostavljanja vprašanj na področju človekovih 
pravic na obiskih delegacij v tretjih državah, zlasti posameznih primerov, omenjenih v 
resolucijah Parlamenta, ter pisnega poročanja o sprejetih ukrepih Pododboru za 
človekove pravice oziroma poročanja, kjer je to politično upravičeno, na temu 
namenjeni posebni seji;

79. poudarja potrebo po nenehnem obravnavanju najboljših načinov za kar največje možno 
izboljšanje verodostojnosti, prepoznavnosti in učinkovitosti resolucij Parlamenta o 
kršitvah človekovih pravic, demokracije in pravne države;

80. spodbuja razpravo o vključitvi različnih orodij, ki so Parlamentu na voljo za podpiranje 
in spodbujanje človekovih pravic, v enoten strateški dokument, ki bi ga Parlament 
sprejel na plenarnem zasedanju;

* * *
81. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom 
držav članic, varnostnemu svetu ZN, generalnemu sekretarju ZN, predsedujočemu 69. 
generalni skupščini ZN, predsedniku Sveta ZN za človekove pravice, visokemu 
komisarju ZN za človekove pravice ter vodjam delegacij EU.


