
PR\1072443CS.doc PE567.654v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2014-2019

Výbor pro zahraniční věci

2015/2229(INI)

15.9.2015

NÁVRH ZPRÁVY

o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2014 a 
o politice Evropské unie v této oblasti
(2015/2229(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Cristian Dan Preda



PR\1072443CS.doc PE567.654v01-002/18 PR\1072443CS.doc

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................................................3



PR\1072443CS.doc PE567.654v01-003/18 PR\1072443CS.doc

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2014 a o politice 
Evropské unie v této oblasti
(2015/2229(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a další smlouvy a nástroje OSN 
týkající se lidských práv,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech,

– s ohledem na články 2, 3, 21 a 23 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na strategický rámec EU a akční plán EU pro lidská práva a demokracii1

přijaté Radou pro zahraniční věci dne 25. června 2012,

– s ohledem na obecné zásady Evropské unie v oblasti lidských práv,

– s ohledem na akční plán pro lidská práva a demokracii (2015–2019) přijatý Radou dne 
20. července 2015,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 14. května 2012 na téma „Zvýšení dopadu rozvojové 
politiky EU: Agenda pro změnu“2,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2015/260 ze dne 17. února 2015 o prodloužení mandátu 
zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva3,

– s ohledem na svá naléhavá usnesení týkající se případů porušování lidských práv, 
demokracie a zásad právního státu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2010 o politikách EU ve prospěch zastánců 
lidských práv4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2011 o vnější politice EU na podporu 
demokracie5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2013 o svobodě tisku a sdělovacích 
prostředků ve světě6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. října 2013 o korupci ve veřejném a soukromém 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/cs/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
4 Přijaté texty, P7_TA(2010)0226.
5 Přijaté texty, P7_TA(2011)0334.

6 Přijaté texty, P7_TA(2013)0274.
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sektoru: dopad na lidská práva ve třetích zemích1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2014 o prioritách EU pro 25. zasedání 
Rady OSN pro lidská práva2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2015 o prioritách EU pro činnost Rady 
OSN pro lidská práva v roce 20153,

– s ohledem na své doporučení Radě ze dne 2. dubna 2014 týkající se 69. zasedání 
Valného shromáždění OSN4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2014 o celosvětovém vymýcení mučení5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2015 o výroční zprávě o stavu lidských 
práv a demokracie ve světě v roce 2013 a politice Evropské unie v této oblasti6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. června 2015 o přezkumu evropské politiky 
sousedství7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. září 2015 o migraci a uprchlících v Evropě8,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 8. října 2014 nazvané 
„Strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2014–2015“9,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 30. dubna 2014 nazvaný 
„Přístup založený na lidských právech týkající se všech lidských práv v zájmu 
rozvojové spolupráce EU“10,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanoviska Výboru pro rozvoj 
a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0000/2015),

A. vzhledem k tomu, že článek 21 SEU zavazuje EU k rozvoji společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky (SZBP), jež má spočívat na zásadách demokracie, právním 
státě, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod, úctě k lidské 
důstojnosti, zásadě rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace 
spojených národů a mezinárodního práva;

B. vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv je zpochybňováno a je celosvětově 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0394.
2 Přijaté texty, P7_TA(2014)0252.
3 Přijaté texty, P8_TA(2015)0079.
4 Přijaté texty, P7_TA(2014)0259.
5 Přijaté texty, P7_TA(2014)0206.
6 Přijaté texty, P8_TA(2015)0076.
7 Přijaté texty, P8_TA-PROV(2015)0272.
8 Přijaté texty, P8_TA-PROV(2015)0317.
9 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_cs.pdf
10 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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v ohrožení;

C. vzhledem k tomu, že více než polovina světového obyvatelstva stále žije 
v nedemokratických režimech a že svoboda na celém světě v posledních letech stále 
více upadá;

D. vzhledem k tomu, že závazek EU prosazovat účinný multilateralismus, v němž hraje 
ústřední roli OSN, je nedílnou součástí vnější politiky Unie a vychází z přesvědčení, že 
multilaterální systém založený na univerzálních pravidlech a hodnotách je
nejvhodnějším nástrojem k řešení celosvětových krizí, náročných úkolů a hrozeb;

E. vzhledem k tomu, že nezbytným předpokladem pro úspěšnou politiku EU v oblasti 
lidských práv je větší soudržnost mezi vnitřními a vnějšími politikami EU;

F. vzhledem k tomu, že vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, místopředsedkyně Komise při předložení návrhu nového akčního plánu pro 
lidská práva a demokracii uvedla, že lidská práva budou jednou z ústředních priorit 
jejího mandátu a budou určovat veškeré vztahy s orgány EU, jakož i s třetími zeměmi, 
mezinárodními organizacemi a občanskou společností;

G. vzhledem k tomu, že odpovědnost za provádění nového akčního plánu nesou Evropská 
služba pro vnější činnost (ESVČ), Komise, Rada a členské státy;

H. vzhledem k tomu, že je třeba zajistit odpovídající zdroje za účelem posílení podpory 
lidských práv a demokracie ve třetích zemích;

I. vzhledem k tomu, že jedním z nejúčinnějších nástrojů, pokud jde o řešení otázek 
lidských práv ve třetích zemích, je spolupráce s těmito zeměmi, a to na všech 
dvoustranných i mnohostranných fórech;

J. vzhledem k tomu, že politika na podporu lidských práv a demokracie je začleňována do 
dalších politik EU s vnějším rozměrem, jako je obchodní nebo rozvojová politika;

K. vzhledem k tomu, že migrace představuje důležitou výzvu v oblasti vnější politiky EU, 
která vyžaduje okamžitá a efektivní řešení;

L. vzhledem k tomu, že při navazování kontaktu se třetími zeměmi zůstává pro EU jedním 
z největších důvodů ke znepokojení trest smrti;

M. vzhledem k tomu, že děti a ženy čelí stále větším hrozbám, zejména ve válečných 
oblastech;

N. vzhledem k tomu, že svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání a přesvědčení 
musí být bezvýhradně posílena prostřednictvím mezináboženského a mezikulturního 
dialogu;

O. vzhledem k tomu, že EU považuje úzkou spolupráci s občanskou společností ve třetích 
zemích za jednu ze svých hlavních priorit při potírání porušování lidských práv;

Obecné úvahy
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1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad skutečností, že lidská práva a demokratické hodnoty 
jsou celosvětově stále více ohroženy;

2. vyzývá EU a její členské státy, aby prohloubily své úsilí o efektivní umístění lidských 
práv a demokratických hodnot do centra svých vztahů s okolním světem, jak se 
zavázaly v SEU;

3. opakuje, že je zásadně důležité zajistit větší soudržnost mezi vnitřními a vnějšími 
politikami EU, pokud jde o dodržování lidských práv a demokratických hodnot; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že zatímco se tato zpráva zabývá vnějšími politikami EU 
usilujícími o posilování lidských práv, přijímá Parlament rovněž výroční zprávu 
o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii, kterou vypracovává Výbor pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci;

4. domnívá se, že má-li dostát svému závazku prosazovat ve světě lidská práva 
a demokracii, musí EU a její členské státy vystupovat konzistentně a jednohlasně 
a zajistit, aby byl jejich názor brán na vědomí;

5. zdůrazňuje navíc význam posílené spolupráce mezi Komisí, Radou, Evropskou službou 
pro vnější činnost (ESVČ), Parlamentem a delegacemi EU pro zlepšení celkové 
soudržnosti politiky EU v oblasti lidských práv a demokracie a jejího ústředního 
postavení mezi všemi politikami EU s vnějším rozměrem;

6. upozorňuje na svůj dlouhodobý závazek k podpoře lidských práv a prosazování 
demokratických hodnot, který se mimo jiné odráží v každoročním udělování 
Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, v práci podvýboru pro lidská práva a 
v měsíčních plenárních rozpravách a usneseních zabývajících se případy porušování 
lidských práv, demokracie a právního státu;

Nástroje politik EU pro prosazování lidských práv na celém světě

Výroční zpráva EU o lidských právech a demokracii ve světě

7. vítá přijetí výroční zprávy EU o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014; 
domnívá se, že výroční zpráva je nezbytným nástrojem kontroly, komunikace a diskuse 
týkající se politiky EU v oblasti lidských práv a demokracie ve světě;

8. opakuje své pozvání určené vysoké představitelce, místopředsedkyni Komise, aby se 
dvakrát ročně zúčastnila diskuse s poslanci Evropského parlamentu na plenárním 
zasedání – první diskuse by proběhla v době představení výroční zprávy EU, druhá 
v reakci na zprávu Parlamentu; považuje za politováníhodné, že Komise a ESVČ 
neodpověděly na usnesení Parlamentu o výroční zprávě o stavu lidských práv 
a demokracie ve světě v roce 2013 písemně; připomíná, že tyto písemné odpovědi hrají 
významnou úlohu v interinstitucionálních vztazích, neboť umožňují systematickou 
a hloubkovou reakci na všechny body předložené Parlamentem;

9. vyjadřuje ESVČ a Komisi uznání za jejich vyčerpávající informace o činnosti EU 
v oblasti lidských práv a demokracie v roce 2014; domnívá se však, že by stávající 
podoba výroční zprávy o lidských právech a demokracii mohla být zlepšena 
poskytnutím lepšího přehledu konkrétních dopadů opatření EU na lidská práva 
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a demokracii ve třetích zemích;

10. v tomto ohledu doporučuje, aby ESVČ zaujala při vypracovávání návrhu výroční 
zprávy analytičtější přístup, avšak nadále poskytovala informace o provádění 
strategického rámce a akčního plánu EU; domnívá se, že by výroční zpráva neměla 
pouze vyzdvihovat úspěchy EU a osvědčené postupy v dané oblasti, ale zároveň uvádět, 
jakým výzvám a omezením EU při vynakládaném úsilí o prosazování lidských práv 
a demokracie ve třetích zemích čelí a jak se lze poučit v souvislosti s konkrétními 
opatřeními, jež budou uskutečňována v nadcházejících letech;

11. zachovává i nadále názor, že by zprávy o jednotlivých zemích předkládané ve výroční 
zprávě měly být méně popisné, ale spíše více odrážet provádění strategií těchto zemí 
v oblasti lidských práv a poskytovat přehled o dopadech opatření ze strany EU v daných 
zemích;

Strategický rámec EU a (nový) akční plán EU pro lidská práva a demokracii 

12. opakuje svůj názor, že přijetí strategického rámce EU a prvního akčního plánu EU pro 
lidská práva a demokracii v roce 2012 bylo pro Unii velkým milníkem, neboť lidská 
práva a demokracii umístilo do středu jejích vztahů s okolním světem;

13. vítá skutečnost, že Rada přijala v červenci roku 2015 nový akční plán pro lidská práva 
a demokracii na období 2015–2019; oceňuje, že ESVČ v průběhu vyhodnocování 
prvního akčního plánu a vypracovávání návrhu plánu nového konzultovala Komisi, 
Parlament, členské státy, občanskou společnost a regionální a mezinárodní organizace;

14. vítá obnovený závazek EU prosazovat a chránit lidská práva a podporovat demokracii 
na celém světě; bere na vědomí, že akční plán si klade za cíl, aby byla EU schopna 
zaujmout soustředěnější, systematičtější a koordinovanější přístup v oblasti lidských 
práv a demokracie a posilovat dopad svých politik a nástrojů na místě; v tomto ohledu 
podporuje označení pěti strategických oblastí činnosti za prioritní;

15. vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, ESVČ, Komisi, Radu 
a členské státy, aby zajistily účinné a soudržné provádění nového akčního plánu; 
upozorňuje zejména na skutečnost, že je důležité zefektivnit a maximalizovat místní 
dopad nástrojů, které EU používá na podporu dodržování lidských práv a demokracie ve 
světě; opakuje, že je důležité posílit úsilí o začlenění lidských práv a demokracie do 
veškeré vnější činnosti EU, a to i na vysoké politické úrovni;

16. zdůrazňuje, že EU musí vyčlenit dostatečné zdroje a odborné znalosti za účelem splnění 
ambiciózních cílů stanovených v novém akčním plánu, a to jak pokud jde 
o specializované lidské zdroje v delegacích a na ústředí, tak o finančních prostředky, 
které jsou k dispozici na jednotlivé projekty;

17. opakuje svůj názor, že je zapotřebí, aby mezi členskými státy a orgány EU existoval 
pevný konsenzus a fungovala posílená spolupráce, má-li být dosaženo soudržných 
a soustavných pokroků v oblasti lidských práv a demokracie; rozhodně zdůrazňuje, že 
by členské státy měly převzít více odpovědnosti za provádění akčního plánu 
a strategického rámce EU a využít je jako svůj vlastní projekt pro prosazování lidských 
práv a demokracie na dvoustranné i mnohostranné úrovni;
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18. v této souvislosti naléhavě vyzývá, aby Rada pro zahraniční věci pravidelně 
projednávala témata týkající se demokracie a lidských práv; opakuje svou výzvu 
adresovanou Radě pro zahraniční věci, aby pořádala každoroční veřejnou rozpravu 
o činnosti EU v oblasti lidských práv a demokracie;

19. vyjadřuje uznání ESVČ a Komisi za podávání zpráv o provádění prvního akčního plánu
a očekává, že tyto zprávy budou podávány i v rámci plánu nového; připomíná navíc své 
odhodlání být k novému akčnímu plánu úzce přidružen a konzultován o jeho provádění;

Přehled dalších politických nástrojů EU

20. vyjadřuje znepokojení nad nedávnou restrukturalizací ESVČ a jejího ředitelství pro 
lidská práva a nad dopadem, který by tato reorganizace mohla mít na schopnost EU 
začleňovat lidská práva do všech rozměrů vnějších politik; vyzývá ESVČ, aby přijala 
všechna nezbytná opatření s cílem zajistit, aby byl novému výkonnému řediteli pro 
lidská práva a globální a multilaterální otázky udělen mandát a odpovídající zdroje pro 
začlenění lidských práv do činnosti ESVČ;

21. připomíná význam mandátu zvláštního zástupce EU pro lidská práva, pokud jde 
o posilování viditelnosti a efektivity EU při ochraně a podpoře lidských práv 
a demokratických zásad po celém světě; oceňuje stávajícího držitele tohoto mandátu za 
jeho významné úspěchy a pravidelné výměny názorů s Parlamentem i s občanskou 
společností;

22. vítá prodloužení mandátu zvláštního zástupce EU pro lidská práva do února 2017 
a opakuje svůj požadavek, aby se z této funkce stal mandát stálý; doporučuje v tomto 
ohledu, aby měl zvláštní zástupce EU právo iniciativy, byl více viditelný na veřejnosti 
a měl k dispozici dostatečný počet zaměstnanců a odpovídající finanční zdroje, a mohl 
tak plně využívat svou pracovní kapacitu;

23. opakovaně vyzývá Radu, aby v mandátech zvláštních zástupců EU pro jednotlivé 
zeměpisné oblasti stanovovala, že jsou povinni úzce spolupracovat se zvláštním 
zástupcem EU pro lidská práva;

24. konstatuje, že Politický a bezpečnostní výbor v návaznosti na společné úsilí delegací 
EU, orgánů a institucí EU a členských států schválil 132 strategií v oblasti lidských práv 
pro jednotlivé země; opakovaně vyjadřuje svou podporu cíli strategií v oblasti lidských 
práv pro jednotlivé země, jímž je přizpůsobit činnost EU v každé zemi její konkrétní 
situaci a potřebám; vyzývá k dalšímu zlepšení spolupráce mezi delegacemi EU, 
velvyslanectvími členských států a orgány a institucemi EU při vypracovávání 
a provádění strategií v oblasti lidských práv pro jednotlivé země;

25. opakuje svůj požadavek, aby měli k obsahu strategií přístup poslanci Evropského 
parlamentu za účelem umožnění řádné úrovně kontroly; trvá na tom, aby ESVČ zařadila 
do každé jednotlivé strategie jasné a měřitelné ukazatele pokroku;

26. důrazně upozorňuje na skutečnost, že je důležité přihlížet ke strategiím v oblasti 
lidských práv pro jednotlivé země na všech úrovních tvorby politik, jež se konkrétních 
třetích zemí týkají, a to i při přípravě politických dialogů na vysoké úrovni, 
strategických dokumentů pro jednotlivé země a ročních akčních programů;
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27. vítá, že všechny delegace a mise společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) 
jmenovaly kontaktní osoby pro otázky lidských práv nebo rovnosti žen a mužů; 
konstatuje však, že informace, jež jsou k dispozici veřejnosti on-line, jsou v mnoha 
případech zastaralé, a vyzývá proto k jejich rychlé revizi;

28. připomíná své doporučení adresované vysoké představitelce, místopředsedkyni Komise 
a ESVČ, aby vypracovaly jasné operační pokyny, pokud jde o úlohu kontaktních osob 
v rámci delegací, což tyto osoby oprávní, aby skutečně a efektivně vykonávaly práci 
poradců pro otázky lidských práv; domnívá se, že by práce kontaktních osob pro otázky 
lidských práv měla být rovněž podporována diplomatickým personálem členských států;

29. uznává, že dialogy o lidských právech se třetími zeměmi mohou být účinným nástrojem 
dvoustranných vztahů a spolupráce v rámci prosazování a ochrany lidských práv; vítá 
proto zahájení dialogu o lidských právech s rostoucím počtem zemí; vítá skutečnost, že 
se uskutečnil první dialog o lidských právech s Myanmarem/Barmou;

30. naléhavě vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise a ESVČ, aby byly 
dialogy o lidských právech a příslušné semináře pro občanskou společnost jasně 
orientovány na výsledky a odrážely strategie v oblasti lidských práv pro jednotlivé 
země; naléhavě vyzývá ESVČ, aby do tohoto procesu soustavně zařazovala přípravný 
dialog s organizacemi občanské společnosti, který by měl automaticky přispívat 
k samotnému dialogu o lidských právech; dále vyzývá vysokou představitelku Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise a ESVČ, aby 
v průběhu dialogů o lidských právech odpovědným a transparentním způsobem 
upozorňovaly na jednotlivé případy obhájců lidských práv;  považuje za zásadní, aby 
ESVČ systematicky zajišťovala dodržování všech závazků přijatých v průběhu každého 
z dialogů o lidských právech;

31. opakuje svou výzvu adresovanou ESVČ, aby vytvořila komplexní mechanismus pro 
monitorování a přezkum fungování dialogů o lidských právech s cílem zlepšit jejich 
dopad; domnívá se, že pokud jsou tyto dialogy soustavně neúspěšné, měly by být 
v dotčené zemi použity jiné nástroje na podporu prosazování lidských práv; konstatuje 
v této souvislosti, že dialog o lidských právech s Ruskem byl v roce 2014 pozastaven; 
naléhavě proto ESVČ vyzývá, aby důkladně přepracovala svou strategii v oblasti 
lidských práv vůči Rusku;

32. vítá skutečnost, že Rada v květnu 2014 přijala obecné zásady EU v oblasti lidských práv 
ohledně svobody projevu online a offline1; připomíná však, že ESVČ požádal o to, aby 
vyjasnila postup výběru témat, na která se obecné zásady EU vztahují, a aby v této věci 
před výběrem daných témat rovněž konzultovala Parlament a občanskou společnost;

33. opakovaně vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise a ESVČ, aby 
s ohledem na tragické události v zemích, jako je Sýrie a Irák, revidovaly obecné zásady 
EU týkající se mezinárodního práva2; doporučuje v této souvislosti, aby ESVČ 
podporovala organizace občanské společnosti, které prosazují dodržování obecných 
zásad EU týkajících se mezinárodního práva státními i nestátními subjekty; naléhavě
navíc vyzývá, aby EU aktivně používala všechny nástroje, jež má k dispozici, s cílem 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
2 https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf



PR\1072443CS.doc PE567.654v01-0010/18 PR\1072443CS.doc

CS

posílit dodržování těchto zásad výše uvedenými subjekty;

34. důrazně upozorňuje na význam systematického posuzování provádění obecných zásad 
EU v oblasti lidských práv prostřednictvím řádně definovaných měřítek; domnívá se, že 
za účelem zajištění řádného provádění těchto obecných zásad je nezbytné přijmout další 
opatření zaměřené na zvyšování povědomí o jejich obsahu mezi zaměstnanci ESVČ 
a delegací EU;

Zajišťování podpory lidských práv a demokracie prostřednictvím vnějších politik a nástrojů 
EU

35. připomíná, že se EU zavázala k tomu, že lidská práva a demokracie budou v jejích 
vztazích se třetími zeměmi zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje tudíž, že prosazování 
lidských práv a demokratických zásad je nutné podporovat prostřednictvím všech 
politik EU, jež mají vnější rozměr, jako jsou politika rozšíření a politika sousedství, 
společná bezpečnostní a obranná politika a politiky v oblasti rozvoje, obchodu, 
spravedlnosti a vnitřních věcí;

36. bere na vědomí úsilí Komise o splnění svého závazku zařazovat ustanovení o lidských 
právech do svých posouzení dopadů týkajících se legislativních a nelegislativních 
návrhů, prováděcích opatření a obchodních dohod; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zlepšila kvalitu a komplexnost posouzení dopadů a zajistila, že do nich budou 
systematicky začleňovány otázky lidských práv;

37. připomíná, že politika rozšíření EU je jedním z nejsilnějších nástrojů pro posilování 
dodržování lidských práv a demokratických zásad; vítá proto, že byl v rámci 
přístupových jednání o kapitolách vztahujících se na soudní a základní práva 
a spravedlnost, svobodu a bezpečnost zaujat nový přístup, který náležitě přihlíží k době, 
jíž je pro řádné provedení těchto reforem zapotřebí;

38. vyjadřuje znepokojení nad zhoršením svobody projevu a sdělovacích prostředků 
v některých zemích procesu rozšíření; zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí posílit 
nezávislost sdělovacích prostředků v těchto zemích a bojovat proti politickému 
a ekonomickému tlaku na novináře, který často vede k autocenzuře; vyzývá Komisi, 
aby dodržování svobody projevu a sdělovacích prostředků i nadále stavěla jako prioritu 
v rámci procesu přístupových jednání;

39. hluboce lituje skutečnosti, že i nadále zůstává problémem řádné provádění právních 
rámců na ochranu menšin, jak uvádí Komise ve své strategii rozšíření na roky 2014–
20151; vyzývá země procesu rozšíření, aby zvýšily své úsilí o vytvoření kultury 
přijímání menšin např. prostřednictvím lepšího začleňování menšin do vzdělávacího 
systému;

40. se znepokojením bere na vědomí úpadek demokratické politické kultury v některých 
kandidátských a potenciálních kandidátských zemích; připomíná, že politický dialog, 
politický kompromis a zapojení všech zúčastněných stran do rozhodovacího procesu 
tvoří jádro demokratických režimů; se stejným znepokojením bere na vědomí slabý 
pokrok, jehož země procesu rozšíření dosáhly při prosazování nezávislosti soudnictví 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_cs.pdf
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a potírání korupce; spolu s Komisí naléhavě vyzývá země procesu rozšíření, aby 
usilovaly o dosažení věrohodných výsledků v oblasti vyšetřování, stíhání a vynášení 
pravomocných rozsudků; 

41. připomíná v souvislosti s probíhajícím přezkumem evropské politiky sousedství, že 
SEU stanoví, že Unie rozvíjí se zeměmi ve svém sousedství výsadní vztahy založené na 
hodnotách Unie, k nimž patří dodržování lidských práv a demokracie1  zdůrazňuje 
skutečnost, že dodržování lidských práv a demokratických zásad bylo významně 
ovlivněno závažnými výzvami, jimž země východního i jižního sousedství za poslední 
roky čelí;    

42. vyjadřuje proto své přesvědčení o tom, že jádrem revidované evropské politiky 
sousedství by mělo i nadále být úsilí o prosazování lidských práv a demokratických 
zásad; připomíná skutečnost, že podpora lidských práv a demokracie jsou jak v zájmu 
partnerských zemí, tak v zájmu EU; 

43. zdůrazňuje, že EU by měla pokračovat v aktivním poskytování podpory demokratickým 
a účinným institucím sousedních zemí zabývajícím se lidskými právy a občanskou 
společností při jejich úsilí o prosazování demokratizace a dodržování lidských práv; 
v této souvislosti bere s uspokojením na vědomí důsledné úsilí Evropské nadace pro 
demokracii v zemích východního a jižního sousedství EU v zájmu prosazování 
demokracie a dodržování základních práv a svobod;

44. opakovaně vyjadřuje svou podporu zavedení doložek o lidských právech do 
mezinárodních dohod mezi EU a třetími zeměmi; vyzývá Komisi, aby účinně 
a systematicky sledovala provádění doložek o lidských právech a pravidelně 
informovala Parlament o dodržování lidských práv v partnerských zemích;

45. vítá, že dne 1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový všeobecný systém referencí (GSP) 
(nařízení (EU) č. 978/2012); vítá skutečnost, že 14 zemím byly na konci roku 2014 
uděleny preference GSP+, které jsou prostředkem k podpoře účinného uplatňování 27 
základních mezinárodních úmluv o lidských právech a pracovních normách; očekává, 
že Komise podá do konce roku 2015 Parlamentu a Radě zprávu o situaci ohledně 
ratifikace a účinného uplatňování dohod ze strany zemí požívajících systém preferencí 
GSP+;

46. znovu zdůrazňuje, že činnosti společností EU působících ve třetích zemích by měly být 
plně v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv; kromě toho opakuje 
význam prosazování sociální odpovědnosti podniků a skutečnosti, že evropské podniky 
hrají při prosazování mezinárodních standardů v oblasti obchodů a lidských práv 
klíčovou úlohu;

47. je proto přesvědčen, že ESVČ by měla požadovat, aby delegace EU spolupracovaly se 
společnostmi EU, které působí ve třetích zemích, s cílem prosazovat dodržování 
lidských práv v rámci jejich obchodní činnosti; dále připomíná svůj požadavek, aby 
delegace EU stanovily dodržování lidských práv v rámci obchodní činnosti jako prioritu 
v místních výzvách k předkládání návrhů, které probíhají v rámci Evropského nástroje 
pro demokracii a lidská práva;

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:CS:PDF
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48. opakuje svou výzvu, aby Komise do konce roku 2015 předložila zprávu o uplatňování 
obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv1 v členských státech EU;

49. zastává názor, že by rozvojová spolupráce měla jít ruku v ruce s prosazováním lidských 
práv a demokratických zásad; připomíná v této souvislosti, že OSN uvedla, že pokud 
nebude uplatňován přístup založený na dodržování lidských práv, nebude možné plně 
dosáhnout rozvojových cílů; připomíná rovněž, že se EU zavázala k podpoře 
partnerských zemí s přihlédnutím k jejich situaci v oblasti rozvoje a k jejich pokroku, 
pokud jde o lidská práva demokracii;

50. vítá pracovní dokument útvarů Komise o přístupu založeném na lidských právech 
týkajícím se všech lidských práv v zájmu rozvojové spolupráce EU, který byl zveřejněn 
v dubnu 2014 a který Rada uvítala; vybízí Komisi, aby monitorovala uplatňování 
přístupu založeného na dodržování práv a zajistila, aby se dodržování lidských práv 
a rozvojová spolupráce na místě vzájemně posilovaly;

51. bere s uspokojením na vědomí pokyny týkající se boje proti terorismu vypracované 
ESVČ a Komisí a schválené Radou, jejichž cílem je zajištění dodržování lidských práv 
při plánování a provádění projektů pomoci v boji proti terorismu ve třetích zemích; 
vyzývá ESVČ a Komisi, aby zajistily účinné uplatňování těchto pokynů, přičemž je 
nutné začít od jejich rozsáhlého šíření; podporuje v této souvislosti mezinárodní úsilí 
o ukončení porušování lidských práv, kterého se dopouští ISIS/DÁ'IŠ;

52. vyjadřuje svou solidaritu s velkým počtem uprchlíků a migrantů, kteří trpí v důsledku 
závažného porušování lidských práv jakožto oběti konfliktů, naprostého selhání státní 
správy a sítí nezákonné imigrace a obchodu s lidmi; vyjadřuje rovněž hluboké 
politování nad tragickými ztrátami na životech lidí hledajících azyl v EU;

53. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné řešit základní příčiny migračních toků, tedy zabývat se 
vnějším rozměrem uprchlické krize, včetně nalezení udržitelných řešení konfliktů 
v našem sousedství; zdůrazňuje, že je nutné zaujmout k migraci komplexní přístup 
založený na dodržování lidských práv a vyzývá EU, aby spolupracovala s OSN, 
regionálními organizacemi, vládami a nevládními organizacemi s cílem řešit základní 
příčiny migračních toků; bere v této souvislosti na vědomí operaci námořních sil pod 
vedením Evropské unie – Středomoří (EUNAVFOR) zaměřenou proti převaděčům lidí 
a obchodníkům s lidmi ve Středomoří; vítá opatření navržená dne 9. září 2015 Komisí, 
jejichž cílem je řešit vnější rozměr uprchlické krize;

Pokrok na cestě k dodržování lidských práv a demokracii prostřednictvím mnohostranných 
organizací

54. opakovaně vyjadřuje svou plnou podporu silnému odhodlání EU prosazovat pokrok 
v oblasti lidských práv a demokratických zásad prostřednictvím spolupráce se 
strukturami Organizace spojených národů a jejích specializovaných agentur, Radou 
Evropy, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj v souladu se články 21 a 220 SEU;

55. dále opakuje, že je nutné, aby se EU aktivně a důsledně angažovala ve všech 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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mechanismech OSN v oblasti lidských práv, zejména ve Třetím výboru Valného 
shromáždění OSN a v Radě OSN pro lidská práva;  oceňuje úsilí, jež ESVČ, delegace 
EU v New Yorku a Ženevě a členské státy EU vynakládají s cílem dosáhnout 
jednotnějšího postupu EU v oblasti lidských práv na úrovni OSN;  vybízí EU k tomu, 
aby zvýšila své snahy o prosazení svých názorů, a to včetně prostřednictvím 
intenzivnějšího uplatňování praxe meziregionálních iniciativ a spolusponzorování 
a iniciování rezolucí;  

56. vyjadřuje politování nad tím, že nově institucionalizovaný postup vysílání 
parlamentních delegací na schůze Valného shromáždění OSN nebyl v roce 2014 
dodržen; vítá obnovení této praxe v roce 2015 při příležitosti 28. zasedání Rady OSN 
pro lidská práva;

57. zdůrazňuje, že v zájmu posílení věrohodnosti a legitimity Rady OSN pro lidská práva 
musí všichni její členové dodržovat nejpřísnější normy v oblasti lidských práv a plnit 
své závazky v této oblasti;    

58. znovu vyjadřuje svoji silnou podporu práci Mezinárodního trestního soudu, která 
spočívá v dovolání se spravedlnosti pro oběti nejzávažnějších trestných činů, jež se 
dotýkají mezinárodního společenství jako celku, jako je genocida, zločiny proti 
lidskosti, válečné zločiny a zločiny agrese;  považuje za politováníhodné, že v roce 
2014 neratifikoval Římský statut žádný stát; vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že 
některé z příkazů k zatčení nebyly dosud vykonány;

59. vyzývá EU a členské státy, aby aktivně podporovaly Mezinárodní trestní soud 
a prosazovaly jeho rozhodnutí ve všech formách dialogu se třetími zeměmi;  

Zlepšování úcty k lidským právům ve světě

60. připomíná, že svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání a přesvědčení patří 
mezi základní lidská práva a je uznána Všeobecnou deklarací lidských práv; 

61. vyzývá EU a členské státy, aby vynakládaly větší úsilí, pokud jde o zlepšení dodržování 
práv na svobodu myšlení, svědomí, náboženského vyznání a přesvědčení, 
a podporovaly mezináboženský dialog, a to především při jednáních se třetími zeměmi; 
v plné míře podporuje praxi EU ujímat se iniciativy při přijímání tematických rezolucí 
Rady OSN pro lidská práva a Valného shromáždění OSN o svobodě náboženského 
vyznání a přesvědčení; žádá, aby byla přijata konkrétní opatření zaměřená na účinné 
provádění pokynů EU týkajících se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání 
nebo přesvědčení, mimo jiné tím, že bude zajištěno systematické a konzistentní odborné 
školení zaměstnanců EU v ústředí a delegacích;

62. vítá společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky 
a generálního tajemníka Rady Evropy1 z října 2014, v němž obě strany ve všech 
případech a za všech okolností potvrzují svůj důrazný a ostrý nesouhlas s trestem smrti; 
je i nadále přesvědčen, že zrušení trestu smrti všude ve světě by mělo být jedním ze 
stěžejních cílů EU v oblasti lidských práv;

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
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63. vyjadřuje své znepokojení nad přibývajícím počtem rozsudků trestu smrti na celém 
světě; považuje za politováníhodné, že Bělorusko po dvou letech obnovilo vykonávání 
trestu smrti; vyzývá proto znovu Bělorusko, aby přijalo moratorium na trest smrti, které 
by v konečném důsledku mělo vést k úplnému zrušení trestu smrti v zemi;

64. vyzývá EU, aby pokračovala v jednáních se zeměmi, které trest smrti nadále uplatňují, 
a využila při nich veškeré diplomatické nástroje a nástroje spolupráce s cílem zasadit se 
o zrušení trestu smrti;  znovu opakuje svou výzvu adresovanou EU, aby i nadále 
monitorovala podmínky, za nichž jsou popravy v těchto zemích, které dodnes trest smrti 
uplatňují, vykonávány;

65. domnívá se, že při příležitosti 30. výročí Úmluvy OSN proti mučení a vzhledem ke 
skutečnosti, že praxe mučení a špatného zacházení na celém světě nadále přetrvává, by 
EU měla zintenzivnit své úsilí o odstraňování těchto případů závažného porušování 
lidských práv;  naléhavě proto vyzývá ESVČ a vysokou představitelku, 
místopředsedkyni Komise, aby se prostřednictvím většího počtu diplomatických počinů 
a systematičtějšího zaujímání postojů na veřejnosti výrazněji zapojily do boje proti 
mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání; 
doporučuje, aby ESVČ, delegace EU a členské státy v plné míře využívaly veškerých
stávajících nástrojů, jako jsou např. obecné zásady EU týkající se mučení1;

66. co nejostřeji odsuzuje všechny formy diskriminace, včetně diskriminace na základě 
rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, kultury, sociálního původu, kasty, 
rodu, věku, zdravotního postižení nebo jiného postavení; naléhavě vyzývá EU, aby 
zvýšila své úsilí s cílem vymýtit veškeré formy diskriminace, rasismu a xenofobie 
prosazováním lidských práv a vedením politických dialogů, stejně jako činností 
delegací EU a veřejnou diplomacií;  naléhavě vyzývá EU, aby rovněž nadále 
podporovala ratifikaci a plné provádění všech úmluv OSN, které tento cíl podporují, 
jako jsou Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace či Úmluva 
OSN o ochraně osob se zdravotním postižením;  

67. zdůrazňuje, že komunity náležející k národnostním menšinám mají zvláštní potřeby, 
a proto je potřeba podporovat jejich plnou rovnost;

68. připomíná, že Sacharovova cena byla v roce 2014 udělena dr. Denisovi Mukwegemu za 
jeho odhodlanou práci s oběťmi sexuálního násilí a trvalou podporu práv žen;  důrazně 
odsuzuje všechny formy zneužívání a násilí páchaného na ženách a dívkách;

69. vybízí EU, aby i nadále začleňovala podporu žen do operací SBOP a pokračovala ve 
svém úsilí, pokud jde o provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) 
o ženách, míru a bezpečnosti2;

70. vyzývá Komisi, ESVČ a vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby nadále 
usilovaly o posílení politického a hospodářského postavení žen, a to začleněním 
hlediska rovnosti žen a mužů do všech svých vnějších politik a programů a veřejným 
upozorňováním na genderové otázky;

                                               
1 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.cs08.pdf
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/720/18/PDF/N0848087.pdf?OpenElement
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71. znovu zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby byla všeobecně ratifikována a účinně 
prováděna Úmluva OSN o právech dítěte a její opční protokoly;

72. vítá závěry Rady týkající se prosazování a ochrany práv dítěte1 přijaté v prosinci 2014 
a vyzývá EU, aby nadále podporovala partnerské země v boji proti všem formám násilí 
páchaného na dětech a posilovala jejich kapacity na ochranu práv dětí;

73. opakuje svou žádost Komisi, aby navrhla komplexní strategii a akční plán v oblasti práv 
dětí pro následujících pět let, které podpoří úsilí EU o prosazování práv dětí, a to 
konkrétně tak, že pomohou zajistit přístup dětí k vodě, sanitárním zařízením, zdravotní 
péči a vzdělávání, ale i tím, že odstraní dětskou práci a poskytnou pomoc dětem 
v ozbrojených konfliktech;

74. vítá aktivní spolupráci EU s několika zvláštními zpravodaji OSN, kteří se zabývají 
hospodářskými, sociálními a kulturními právy, včetně zvláštního zpravodaje pro lidské 
právo na nezávadnou pitnou vodu a hygienu, zvláštního zpravodaje pro právo na 
vzdělání, zvláštního zpravodaje pro právo na potraviny, zvláštního zpravodaje pro 
extrémní chudobu a lidská práva a zvláštního zpravodaje pro adekvátní bydlení; 
s uspokojením bere na vědomí, že v rámci víceletého orientačního programu nástroje 
pro financování podpory demokracie a lidských práv (EIDHR) pro období 2014–2017 
bylo podpořeno prosazování hospodářských, sociálních a kulturních práv s cílem mj.
přispět k posílení odborových organizací, ke zvýšení informovanosti o mzdových 
záležitostech, k ochraně krajinného dědictví, podpoře sociální integrace posílením 
hospodářského postavení a k omezení hospodářské diskriminace a násilí na pracovišti;

Opatření EU na podporu a upevnění demokracie ve světě

75. zdůrazňuje skutečnost, že EU se ve vztazích s okolním světem angažuje v podpoře 
a prosazování dodržování lidských práv a demokratických hodnot; připomíná, že 
k charakteristickým prvkům demokratických režimů nepatří pouze svobodné 
a spravedlivé volební procesy, ale mimo jiné i svoboda slova a sdružování, právní stát, 
odpovědnost, nezávislost soudnictví a nestranná správa; zdůrazňuje, že demokracie 
a lidská práva jsou neoddělitelně spojeny a vzájemně se posilují, jak připomněla Rada 
ve svých závěrech o podpoře demokracie v rámci vnějších vztahů EU ze dne 
18. listopadu 20092; vítá fakt, že nový akční plán pro lidská práva a demokracii věnuje 
zvýšenou pozornost činnostem zaměřeným na podporu demokracie;

Ochrana svobody projevu a upevňování občanské společnosti

76. připomíná, že svoboda projevu je klíčovým prvkem každé demokratické společnosti, 
neboť stimuluje kulturu plurality, která občanskou společnost a občany zmocňuje 
k tomu, aby svou vládu a subjekty s rozhodovacími pravomocemi hnaly 
k odpovědnosti, a podporuje dodržování zásad právního státu; naléhavě proto EU 
vyzývá k tomu, aby zintenzivnila své úsilí o prosazování svobody projevu svými 
vnějšími politikami a nástroji;

77. opakuje svůj požadavek, aby EU a její členské státy zintenzivnily sledování všech 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%2016081%202009%20INIT
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%2016081%202009%20INIT
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forem omezování svobody projevu a sdělovacích prostředků ve třetích zemích a aby 
tato omezování urychleně a systematicky odsuzovaly; zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
účinné uplatňování obecných zásad EU ohledně svobody projevu online a offline 
a pravidelné sledování jejich dopadu;

78. je značně znepokojen skutečností, že občanská společnost se na celém světě stává stále 
častěji terčem útoků; připomíná, že nezávislá občanská společnost hraje zásadní roli pro 
ochranu a prosazování lidských práv a fungování demokratických společností;

79. s potěšením konstatuje, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka v novém 
akčním plánu zopakovala závazek EU posilovat postavení místních aktérů a organizací 
občanské společnosti, a zdůrazňuje, že občanská společnost a zejména obhájci lidských 
práv vyžadují – s ohledem na výrazně se zmenšující prostor pro jejich činnost – větší 
pozornost a úsilí EU; naléhavě žádá EU a její členské státy, aby proto připravily 
soudržnou a komplexní reakci na hlavní problémy, s nimiž se potýká občanská 
společnost, včetně obhájců lidských práv, v různých koutech světa;

80. vyzývá EU a její členské státy, aby neustále sledovaly případy porušování svobody 
shromažďování a sdružování a upozorňovaly na ně, včetně těch porušení, k nimž 
dochází formou různých zákazů a omezování organizací občanské společnosti a jejich 
činnosti;

81. vyzývá EU a její členské státy, aby využívaly všechny dostupné prostředky, jako jsou 
dialogy na téma lidských práv, politické dialogy a veřejná diplomacie, 
k systematickému poukazování na případy obhájců lidských práv a aktivistů občanské 
společnosti, jimž hrozí nebezpečí, zejména na případy osob, které jsou ve vězení; vybízí 
delegace EU a diplomatické sbory členských států, aby i nadále aktivně podporovaly 
obhájce lidských práv systematickým sledováním soudních procesů, navštěvováním 
zadržovaných aktivistů a případně vydáváním prohlášení o individuálních případech; 
vyzdvihuje rovněž úlohu, kterou při obhajobě zastánců lidských práv hrají nástroje tiché 
diplomacie;

82. vítá podporu, kterou EU poskytuje obhájcům lidských práv a organizacím občanské 
společnosti na celém světě financováním z evropského nástroje pro demokracii a lidská 
práva; zdůrazňuje, že je obzvlášť důležité používat tento nástroj k ochraně obhájců 
lidských práv, kterým hrozí největší nebezpečí; podtrhuje rovněž skutečnost, že podpora 
obhájců lidských práv v nebezpečí by měla brát předně ohled na kritéria účinnosti 
a neměla by být podmíněna příliš striktními podmínkami; vyzývá Komisi, ESVČ 
a delegace EU, aby zajistily řádné využívání finančních prostředků poskytovaných pro 
potřeby obhájců lidských práv;

Podpora svobodných a spravedlivých volebních procesů a dodržování zásad právního státu, 
nezávislosti soudnictví a nestranné správy

83. vítá osm misí pro sledování voleb a osm volebních misí odborníků, které EU vyslala 
v roce 2014 do různých zemí světa; opakuje svůj vstřícný postoj k pokračující podpoře 
EU poskytované volebním procesům a k zajišťování volební podpory i asistence 
místním pozorovatelům;

84. poukazuje na význam kroků náležitě navazujících na zprávy a doporučení misí pro 
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sledování voleb coby způsobu, jak zvýšit jejich vliv a posílit podporu, kterou EU 
v dotčených zemích poskytuje demokratickým normám;

85. doporučuje, aby EU zvýšila své úsilí o komplexnější přístup k procesům demokratizace, 
v nichž svobodné a spravedlivé volby tvoří pouze jeden z aspektů, a na celém světě tak 
přispěla k posílení demokratických institucí a důvěry veřejnosti ve volební procesy;

86. v tomto kontextu vítá druhou generaci pilotních projektů zaměřených na podporu 
demokracie, které byly v roce 2014 zahájeny ve 12 vybraných delegacích EU 
v návaznosti na závazek přijatý Radou v závěrech z jejího zasedání v listopadu 2009 
a formulovaný v akčním plánu pro lidská práva a demokracii z roku 2012; důrazně 
poukazuje na význam, jaký tyto pilotní projekty mají pro větší soudržnost při podpoře 
demokracie vnějšími politikami a nástroji EU;

87. vítá příslib Komise, ESVČ a členských států, které se v novém akčním plánu pro lidská 
práva a demokracii zavázaly k větší a důslednější interakci s volebními orgány, 
parlamentními institucemi a organizacemi občanské společnosti v třetích zemích, aby 
tak přispívaly k posilování jejich úlohy a tedy i k upevňování demokratických procesů;

88. připomíná, že zkušenosti a ponaučení získaná při procesech přechodu na demokracii 
v rámci politiky rozšíření a sousedství by mohly kladně přispívat k nalezení 
osvědčených postupů, které by bylo možné využít k podpoře a posílení dalších 
demokratických procesů ve světě;

89. připomíná, že korupce ohrožuje rovnoprávné uplatňování lidských práv a oslabuje 
demokratický proces, jako je prosazování právního státu a nestranný výkon 
spravedlnosti; rovněž připomíná, že EU požaduje výlučnou pravomoc, pokud jde 
o podpis Úmluvy OSN proti korupci;

90. vyjadřuje názor, že EU by měla klást na všech platformách využívaných k dialogu 
s třetími zeměmi důraz na bezúhonnost, zodpovědnost a řádnou správu, pokud jde 
o věci veřejné, veřejné finance a veřejný majetek, jak stanoví Úmluva OSN proti 
korupci; doporučuje, aby EU důsledněji a systematičtěji podporovala třetí země v boji 
proti korupci, a to poskytováním odborných znalostí a pomoci při zakládání 
a upevňování nezávislých a efektivních institucí potírajících korupci;

91. je toho názoru, že EU by měla na mnohostranných i dvoustranných úrovních vyvinout 
více úsilí za účelem prosazování právního státu a nezávislosti soudnictví; vybízí EU, 
aby přispívala k provádění legislativních a institucionálních reforem ve třetích zemích, 
a na celém světě tak podporovala nestranný výkon spravedlnosti; vyzývá rovněž 
delegace EU a velvyslanectví členských států, aby systematicky sledovaly soudní 
procesy v zájmu podpory nezávislosti soudnictví;

* * *
92. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 

Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě 
bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 70. zasedání Valného 
shromáždění OSN, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, vysoké komisařce OSN 
pro lidská práva a vedoucím delegací EU.
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