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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

2015/2229(INI)

15.9.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα 
αυτό
(2015/2229(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Cristian Dan Preda



PE567.654v01-00 2/21 PR\1072443EL.doc

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3



PR\1072443EL.doc 3/21 PE567.654v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό
(2015/2229(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ), 
καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία1 όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών 
Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για 
την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 σχετικά με την 
αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης 
για αλλαγή2,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2015/260 του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2015, 
για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα3,

– έχοντας υπόψη τα κατεπείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ 
υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τις εξωτερικές 
πολιτικές υπέρ του εκδημοκρατισμού5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την ελευθερία του 

                                               
1  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/el/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
4  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0226.
5  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0334.
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τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη διαφθορά 
στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα σε 
τρίτες χώρες2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις προτεραιότητες 
της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τις προτεραιότητες 
της ΕΕ για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ το 20154,

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με 
την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την εξάλειψη των 
βασανιστηρίων στον κόσμο6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση 
του 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση 
της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη 
μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη9,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 8ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη στρατηγική για τη διεύρυνση και 
τις κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2014-201510,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 
2014, σχετικά με μια προσέγγιση με γνώμονα τα δικαιώματα, η οποία να περιλαμβάνει 
όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ11,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις 

                                               
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0394.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0252.
4  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0079.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0259.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0206.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0076.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2015)0272.
9  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2015)0317.
10 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_el.pdf
11 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0000/2015),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της ΣΕΕ δεσμεύει την ΕΕ να αναπτύξει κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας που να διέπεται από τις αρχές της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τη 
συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δοκιμάζεται και 
τελεί υπό απειλή παγκοσμίως·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού 
εξακολουθεί να ζει υπό μη δημοκρατικά καθεστώτα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, η ελευθερία έχει ακολουθήσει φθίνουσα πορεία τα τελευταία έτη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ για ουσιαστική πολυμερή προσέγγιση, με 
τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ και έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα που 
εδράζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες είναι το πλέον κατάλληλο για την 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών 
πολιτικών της ΕΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχή πολιτική της ΕΕ 
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη την δήλωση στην οποία προέβη η  Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), όταν προτάθηκε το νέο κοινό σχέδιο δράσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, σύμφωνα με την οποία τα ανθρώπινα 
δικαιώματα θα αποτελέσουν μια από τις πρωταρχικές προτεραιότητες της εντολής της, 
πυξίδα για όλες τις σχέσεις με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και με τις τρίτες χώρες, 
τους διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών·

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), η 
Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του νέου 
σχεδίου δράσης·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι προκειμένου να 
ενισχυθεί η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις τρίτες 
χώρες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες σε όλα τα διμερή και πολυμερή 
φόρα αποτελεί ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας ενσωματώνεται σε άλλες πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, όπως 
το εμπόριο και η ανάπτυξη·
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση αποτελεί σημαντική πρόκληση για την 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ, η οποία απαιτεί άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή παραμένει μια από τις μεγαλύτερες 
ανησυχίες της ΕΕ στο πλαίσιο της προσέγγισης τρίτων χωρών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές, 
ιδίως στις εμπόλεμες ζώνες·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων 
πρέπει να ενισχυθεί άνευ όρων μέσω του διαθρησκευτικού και του διαπολιτισμικού 
διαλόγου·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί τη στενή συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών σε τρίτες χώρες μια από τις κύριες προτεραιότητές της για την αντιμετώπιση 
των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γενικές παρατηρήσεις

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι 
δημοκρατικές αξίες τελούν υπό αυξανόμενη απειλή παγκοσμίως·

2. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να 
θέσουν ουσιαστικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες στο επίκεντρο 
των σχέσεών τους με τον ευρύτερο κόσμο, όπως δεσμεύθηκαν να το πράξουν στη ΣΕΕ·

3. επαναλαμβάνει ότι είναι καίριας σημασίας να διασφαλιστεί η αύξηση της συνοχής 
μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ όσον αφορά τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών· τονίζει στο πλαίσιο αυτό 
ότι, ενώ η παρούσα έκθεση ασχολείται με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Κοινοβούλιο εγκρίνει επίσης την ετήσια 
έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 
οποία συντάσσει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων·

4. θεωρεί ότι, προκειμένου να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για προαγωγή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να 
εκφράζονται με συνεκτικό, ενιαίο τρόπο και να διασφαλίζουν ότι  το μήνυμά τους 
βρίσκει απήχηση·

5. τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, 
του Συμβουλίου, της ΕΥΕΔ, του Κοινοβουλίου και των Αντιπροσωπειών της ΕΕ, με 
στόχο τη βελτίωση της συνολικής συνοχής της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία, και του κεντρικού ρόλου της μεταξύ των πολιτικών της 
ΕΕ που διαθέτουν εξωτερική διάσταση·

6. εφιστά την προσοχή στη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του για προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, όπως αντανακλάται, μεταξύ 
άλλων, στο ετήσιο Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης, στο έργο της 
Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στις μηνιαίες συζητήσεις της Ολομέλειας 
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και τα ψηφίσματα σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Μέσα πολιτικής της ΕΕ για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως

Ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο

7. χαιρετίζει την έγκριση της ετήσιας έκθεσης του 2014 της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο· θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση αποτελεί 
απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο, την γνωστοποίηση και την διεξαγωγή συζητήσεων 
σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία στον 
κόσμο·

8. επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς την ΑΕ/ΥΕ να συμμετέχει σε συζητήσεις με 
τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δύο συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε έτος, 
μία κατά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ και μία σε απάντηση στην έκθεση 
του Κοινοβουλίου· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) δεν απάντησαν εγγράφως στο ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη δημοκρατία στον κόσμο· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω έγγραφες απαντήσεις 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις διοργανικές σχέσεις, καθώς επιτρέπουν τη 
συστηματική και εις βάθος παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που εγείρει το 
Κοινοβούλιο·

9. συγχαίρει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή για τη διεξοδική υποβολή εκθέσεων σχετικά με
τις δραστηριότητες που ανέλαβε η ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της δημοκρατίας το 2014· θεωρεί ωστόσο ότι η παρούσα μορφή της ετήσιας έκθεσης 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία θα μπορούσε να βελτιωθεί, καλύτερη 
επισκόπηση του συγκεκριμένου αντίκτυπου των δράσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στις τρίτες χώρες·

10. στο πλαίσιο αυτό, συνιστά στην ΕΥΕΔ να υιοθετήσει αναλυτικότερη προσέγγιση στη 
σύνταξη της ετήσιας έκθεσης, συνεχίζοντας συγχρόνως να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά 
με την υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης της ΕΕ· θεωρεί 
ότι στην ετήσια έκθεση δεν πρέπει να υπογραμμίζονται μόνο τα επιτεύγματα της ΕΕ και 
οι βέλτιστες πρακτικές στον τομέα, αλλά επίσης να επισημαίνονται οι προκλήσεις και 
οι περιορισμοί που συναντά η ΕΕ στις προσπάθειες προώθησης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, καθώς και τα διδάγματα που 
μπορούν να αντληθούν με σκοπό την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων τα επόμενα 
έτη·

11. εμμένει στην άποψη ότι οι εκθέσεις ανά χώρα που παρουσιάζει η ετήσια έκθεση πρέπει 
να είναι λιγότερο περιγραφικές και,  αντιθέτως, να αντανακλούν καλύτερα την 
εφαρμογή των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα και να παρέχουν 
επισκόπηση του αντίκτυπου της επιτόπιας δράσης της ΕΕ·

Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και (νέο) σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία

12. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η έγκριση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και του 
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πρώτου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία το 2012 
αποτέλεσε ορόσημο για την ΕΕ όσον αφορά την τοποθέτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον πυρήνα των σχέσεών της με τον ευρύτερο 
κόσμο·

13. επικροτεί την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Ιούλιο του 2015, ενός νέου σχεδίου 
δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019· 
συγχαίρει την ΕΥΕΔ για το γεγονός ότι συμβουλεύθηκε την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, 
τα κράτη μέλη, την κοινωνία των πολιτών και τους περιφερειακούς και διεθνείς 
οργανισμούς κατά την αξιολόγηση του πρώτου σχεδίου δράσης και τη σύνταξη του 
νέου·

14. επικροτεί την ανανεωμένη δέσμευση της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποστήριξη της δημοκρατίας παγκοσμίως· 
επισημαίνει ότι σκοπός του σχεδίου δράσης είναι να επιτρέψει στην ΕΕ να υιοθετήσει 
μια πιο στοχοθετημένη, συστηματική και συντονισμένη προσέγγιση στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, καθώς και να ενισχύσει τον επιτόπιο 
αντίκτυπο των πολιτικών και των εργαλείων της· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
απόδοση προτεραιότητας σε πέντε στρατηγικούς τομείς δράσης·

15. καλεί την ΑΕ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική και συνεκτική υλοποίηση του νέου σχεδίου δράσης· 
εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στο γεγονός ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα και να μεγιστοποιηθεί ο τοπικός αντίκτυπος των εργαλείων που 
χρησιμοποιεί η ΕΕ για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της δημοκρατίας στον κόσμο· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενταθούν οι 
προσπάθειες ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε όλες 
τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε υψηλό πολιτικό επίπεδο·

16. τονίζει ότι, προκειμένου να εκπληρωθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που ορίζονται στο νέο 
σχέδιο δράσης, η ΕΕ πρέπει να δεσμεύσει επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη, 
όσον αφορά αφενός τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται στις αντιπροσωπείες και 
στα κεντρικά γραφεία, και αφετέρου τα κονδύλια που διατίθενται σε έργα·

17. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι απαιτείται ισχυρή συναίνεση και ενισχυμένος 
συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με σκοπό 
τη συνεκτική και συνεπή προώθηση του θεματολογίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη δημοκρατία· επισημαίνει με έμφαση ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να αναλάβουν 
μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και του 
στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και να τα χρησιμοποιούν ως δικά τους σχέδια 
στρατηγικής στο πλαίσιο της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας, τόσο σε διμερή όσο και σε πολυμερή βάση·

18. στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να συζητά 
τακτικά θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για την 
διεξαγωγή ετήσιας δημόσιας συζήτησης για τη δράση της ΕΕ στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

19. συγχαίρει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή για την υποβολή εκθέσεων για την υλοποίηση 
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του πρώτου σχεδίου δράσης και αναμένει τη συνέχιση της υποβολής εκθέσεων στο 
πλαίσιο του νέου σχεδίου δράσης· υπενθυμίζει, επίσης, την απόφασή του να συμμετέχει 
ενεργά και να ζητείται η γνώμη του σχετικά με την υλοποίηση του νέου σχεδίου 
δράσης·

Επισκόπηση άλλων μέσων πολιτικής της ΕΕ

20. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την πρόσφατη αναδιοργάνωση της ΕΥΕΔ και 
της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον αντίκτυπο που η εν λόγω 
αναδιοργάνωση θα μπορούσε να έχει στην ικανότητα της ΕΕ να ενσωματώνει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις διαστάσεις των εξωτερικών πολιτικών· καλεί την 
ΕΥΕΔ να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι στον νέο 
Διευθύνοντα Σύμβουλο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Παγκόσμιων και Πολυμερών 
Ζητημάτων θα δοθεί εντολή και επαρκείς πόροι για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο έργο της ΕΥΕΔ·

21. υπενθυμίζει τη σημασία της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα όσον αφορά τη βελτίωση της προβολής και της 
αποτελεσματικότητας της ΕΕ στην προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών ανά τον κόσμο· συγχαίρει τον παρόντα 
κάτοχο της εντολής για τα σημαντικά επιτεύγματά του και την τακτική ανταλλαγή 
απόψεων με το Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών·

22. επικροτεί την παράταση της εντολής του ΕΕΕΕ έως τον Φεβρουάριο του 2017 και 
επαναλαμβάνει το αίτημά του να καταστεί η εντολή αυτή μόνιμη· στο πλαίσιο αυτό, 
κρίνει ότι ο ΕΕΕΕ θα πρέπει να διαθέτει εξουσία ανάληψης ιδίας πρωτοβουλίας, 
μεγαλύτερη δημόσια προβολή και επαρκές προσωπικό και οικονομικούς πόρους 
προκειμένου να εργάζεται αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό του·

23. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να ορίσει στην εντολή των κατά 
τόπους ΕΕΕΕ την απαίτηση για στενή συνεργασία με τον ΕΕΕΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα·

24. σημειώνει ότι 132 στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα έχουν εγκριθεί 
από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, ως αποτέλεσμα συντονισμένων 
προσπαθειών των αντιπροσωπειών της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών· επαναδιατυπώνει την υποστήριξή του στον στόχο των στρατηγικών για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα, ο οποίος συνίσταται στην προσαρμογή των 
δράσεων της ΕΕ σε κάθε χώρα στην συγκεκριμένη κατάσταση και τις ανάγκες της· 
ζητεί να βελτιωθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ των αντιπροσωπειών της ΕΕ, των 
πρεσβειών των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όσον αφοράτην 
σύνταξη και την υλοποίηση των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα·

25. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πρόσβαση των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο περιεχόμενο των στρατηγικών, ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια 
κατάλληλου ελέγχου· επιμένει ότι ΕΥΕΔ οφείλει να συμπεριλάβει σαφείς και 
μετρήσιμους δείκτες προόδου για κάθε μεμονωμένη στρατηγική·

26. υπογραμμίζει με έμφαση ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικές για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής έναντι 
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τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων κατά την προετοιμασία πολιτικών συνομιλιών υψηλού 
επιπέδου, εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και ετήσιων προγραμμάτων δράσης·

27. επικροτεί τον καθορισμό σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και/ή 
φύλου από όλες τις αντιπροσωπείες και από τις αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής 
Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας· επισημαίνει, εντούτοις, ότι οι πληροφορίες που 
διατίθενται στο κοινό διαδικτυακά είναι σε πολλές περιπτώσεις απαρχαιωμένες και 
ζητεί, ως εκ τούτου, την ταχεία αναθεώρησή τους·

28. υπενθυμίζει τη σύστασή του προς την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ για την ανάπτυξη σαφών 
επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τον ρόλο των σημείων επαφής 
στις αντιπροσωπείες, προκειμένου να αποκτήσουν την δυνατότητα να λειτουργούν ως 
πραγματικοί σύμβουλοι για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μπορούν να 
εκτελούν αποτελεσματικά το έργο τους· πιστεύει ότι το έργο των σημείων επαφής για 
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται από το 
διπλωματικό προσωπικό των κρατών μελών·

29. αναγνωρίζει ότι οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες μπορούν να 
αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο διμερούς δέσμευσης και συνεργασίας για την 
προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ως εκ τούτου, επικροτεί 
τη διεξαγωγή διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με αυξανόμενο αριθμό χωρών· 
επικροτεί το γεγονός ότι διεξήχθη ο πρώτος διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με 
το Μιανμάρ/Βιρμανία·

30. παροτρύνει την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διεξάγουν τους διαλόγους για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα αντίστοιχα σεμινάρια της κοινωνίας των πολιτών με σαφή, 
προσανατολισμένη στα αποτελέσματα εστίαση που να αποτυπώνει τις στρατηγικές για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να συμπεριλαμβάνει 
συστηματικά προπαρασκευαστικό διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
ο οποίος θα πρέπει να τροφοδοτεί αυτόματα τον ίδιο το διάλογο· παροτρύνει επίσης την 
ΑE/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να προβάλλουν μεμονωμένες περιπτώσεις υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, κατά τη διάρκεια των 
διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί απαραίτητο η ΕΥΕΔ να διασφαλίζει 
συστηματικά την τήρηση όλων των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στη διάρκεια 
κάθε διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

31. υπενθυμίζει την έκκλησή του προς την ΕΥΕΔ να αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο 
μηχανισμό παρακολούθησης και επανεξέτασης των διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, με στόχο τη βελτίωση του αντίκτυπού τους· θεωρεί ότι, σε περίπτωση που 
οι εν λόγω διάλογοι αποτυγχάνουν επανειλημμένα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικά εργαλεία για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σχετική 
χώρα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με 
τη Ρωσία ανεστάλη το 2014· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την ΕΥΕΔ να επανεξετάσει σε 
βάθος τη στρατηγική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι της Ρωσίας·

32. χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Μάιο του 2014, των κατευθυντηρίων 
γραμμών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της 
έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου1· υπενθυμίζει, εντούτοις, το αίτημά του προς την 

                                               
1  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
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ΕΥΕΔ να αποσαφηνίσει τη διαδικασία επιλογής για τα θέματα που θα καλύπτουν οι 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και να διαβουλευθεί με το Κοινοβούλιο και την 
κοινωνία των πολιτών επί του ζητήματος αυτού πριν από την επιλογή των θεμάτων·

33. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να αναθεωρήσουν τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ)1, υπό το 
φως των τραγικών γεγονότων σε χώρες όπως η Συρία και το Ιράκ· συνιστά, στο πλαίσιο 
αυτό, την εκ μέρους της ΕΥΕΔ  στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που προωθούν τον σεβασμό του ΔΑΔ από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς· 
παροτρύνει, επίσης, την ΕΕ να χρησιμοποιεί ενεργά όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή 
της για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των κρατικών και μη κρατικών φορέων με το 
ΔΑΔ·

34. υπογραμμίζει με έμφαση τη σημασία της συστηματικής αξιολόγησης της εφαρμογής 
των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χρησιμοποιώντας 
σαφώς καθορισμένους δείκτες αναφοράς· θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ορθή εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα 
που να στοχεύουν στην αύξηση της ενημέρωσης του προσωπικού της ΕΥΕΔ και των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω κατευθυντήριων 
γραμμών·

Διασφάλιση της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας μέσω των 
εξωτερικών πολιτικών και μέσων της ΕΕ

35. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών της με τρίτες χώρες· ως εκ τούτου, 
υπογραμμίζει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών 
αρχών πρέπει να υποστηριχθεί μέσω όλων των πολιτικών της ΕΕ που έχουν εξωτερική 
διάσταση, όπως για παράδειγμα η πολιτική διεύρυνσης και γειτονίας, η Κοινή Πολιτική 
Ασφάλειας και Άμυνας και οι πολιτικές ανάπτυξης, εμπορίου, δικαιοσύνης και 
εσωτερικών υποθέσεων·

36. επισημαίνει τις προσπάθειες της Επιτροπής να τηρήσει τη δέσμευσή της για τη 
συμπερίληψη διατάξεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αξιολογήσεις 
επιπτώσεων που πραγματοποιεί για νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις, 
εκτελεστικά μέτρα και εμπορικές συμφωνίες· παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει 
την ποιότητα και την περιεκτικότητα των αξιολογήσεων επιπτώσεων και να 
διασφαλίσει τη συστηματική ενσωμάτωση ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

37. υπενθυμίζει ότι η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία 
για την ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών 
αρχών· επικροτεί, ως εκ τούτου, την εφαρμογή της νέας προσέγγισης κατά τη διάρκεια 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων όσον αφορά τα κεφάλαια που καλύπτουν θέματα 
δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων και τους τομείς της δικαιοσύνης, ελευθερίας 
και ασφάλειας, η οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την 
κατάλληλη εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων·

                                               
1 https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf
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38. εκφράζει την ανησυχία του για την επιδείνωση της ελευθερίας της έκφρασης και των 
μέσων ενημέρωσης σε ορισμένες χώρες της διεύρυνσης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη 
ενίσχυσης της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στις  χώρες αυτές και
αντιμετώπισης των πολιτικών και οικονομικών πιέσεων που ασκούνται στους 
δημοσιογράφους, οι οποίες συχνά τους οδηγούν στην αυτολογοκρισία· ζητεί από την 
Επιτροπή να συνεχίσει να θεωρεί προτεραιότητά της τον σεβασμό της ελευθερίας της 
έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης στη διαδικασία των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων·

39. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ορθή εφαρμογή των νομοθετικών 
πλαισίων για την προστασία των μειονοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, 
όπως αναφέρεται στη στρατηγική της Επιτροπής για τη διεύρυνση για την περίοδο 
2014-20151· ζητεί από τις χώρες της διεύρυνσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
τη δημιουργία μιας κουλτούρας αποδοχής των μειονοτήτων, για παράδειγμα μέσω της 
καλύτερης ένταξης των μειονοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα·

40. εκφράζει την ανησυχία του για την επιδείνωση των δημοκρατικών πολιτικών 
παραδόσεων σε ορισμένες υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες· 
υπενθυμίζει ότι ο πολιτικός διάλογος, ο συμβιβασμός και η συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελούν τον πυρήνα τον 
δημοκρατικών καθεστώτων· επισημαίνει επίσης την ανησυχία του για την ανεπαρκή 
πρόοδο που έχει σημειωθεί από ορισμένες χώρες της διεύρυνσης όσον αφορά τη 
βελτίωση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς· παροτρύνει, από κοινού με την Επιτροπή, τις χώρες της διεύρυνσης να 
οικοδομήσουν ένα αξιόπιστο ιστορικό ερευνών, διώξεων και τελικών καταδικαστικών 
αποφάσεων·

41. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο της εν εξελίξει επανεξέτασης της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας, ότι σύμφωνα με την ΣΕΕ η Ένωση αναπτύσσει προνομιακές σχέσεις με τις 
γειτονικές χώρες, οι οποίες θεμελιώνονται στις αξίες της Ένωσης, που περιλαμβάνουν 
τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία2· υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι, λόγω των σημαντικών προκλήσεων που έχουν αντιμετωπίσει οι χώρες της 
ανατολικής και της νότιας γειτονίας της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών έχει πληγεί σημαντικά·

42. εκφράζει, ως εκ τούτου, την πεποίθησή του ότι η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των δημοκρατικών αξιών ως κύριους στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας εξυπηρετούν ταυτόχρονα το συμφέρον 
τόσο των χωρών εταίρων όσο και της ΕΕ·

43. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες των 
δημοκρατικών και αποτελεσματικών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
κοινωνίας των πολιτών των γειτονικών χωρών της, για την προώθηση του 
εκδημοκρατισμού και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· στο πλαίσιο αυτό, 
επισημαίνει με ικανοποίηση τη συνεχή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη 
Δημοκρατία σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας και του σεβασμού των 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_el.pdf
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EL:PDF
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θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες της ανατολικής και της νότιας 
γειτονίας της ΕΕ·

44. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· ζητεί από την 
Επιτροπή να παρακολουθεί αποτελεσματικά και συστηματικά την εφαρμογή των 
ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο 
σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους·

45. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ισχύος του νέου συστήματος 
γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (κανονισμός (ΕΕ) 978/2012), την 1η Ιανουαρίου 
2014· επισημαίνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι μέχρι τα τέλη του 2014 χορηγήθηκαν 
προτιμήσεις ΣΓΠ+ σε 14 χώρες, ως ένα μέσο ενθάρρυνσης της αποτελεσματικής 
εφαρμογής 27 βασικών διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους 
κανόνες εργασίας· αναμένει από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την κύρωση και την 
αποτελεσματική εφαρμογή των συμβάσεων από τους δικαιούχους των προτιμήσεων 
ΣΓΠ+ πριν από το τέλος του 2015·

46. επαναλαμβάνει ότι οι δραστηριότητες των εταιρειών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται 
σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· επιπλέον, επιβεβαιώνει την σημασία που προσλαμβάνει η προώθηση της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και η ανάληψη ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην την προαγωγή των διεθνών προτύπων για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

47. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η ΕΥΕΔ θα πρέπει να απαιτεί από τις αντιπροσωπείες της 
ΕΕ να αναπτύσσουν επαφές με εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε τρίτες 
χώρες με στόχο την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες· υπενθυμίζει, περαιτέρω, το αίτημα που απηύθυνε 
στις αντιπροσωπείες της ΕΕ για τη συμπερίληψη του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ως προτεραιότητας στις τοπικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)·

48. απευθύνει εκ νέου έκκληση στην Επιτροπή να υποβάλει αναφορά σχετικά με την 
εφαρμογή των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα1 από τα κράτη μέλη της ΕΕ πριν από το τέλος του 2015·

49. φρονεί ότι η αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να συμβαδίζει με την προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη 
δήλωση του ΟΗΕ ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν πλήρως 
χωρίς την ύπαρξη μιας προσέγγισης που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα· 
υπενθυμίζει επίσης ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τις χώρες εταίρους της, 
λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή τους πορεία και την πρόοδο που σημειώνουν σε 
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας·

50. επιδοκιμάζει το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με μια 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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προσέγγιση της αναπτυξιακής συνεργασίας με βάση τα δικαιώματα, που να εμπεριέχει 
όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2014 και 
επικροτήθηκε από το Συμβούλιο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί την 
εφαρμογή της προσέγγισης με βάση τα δικαιώματα και να διασφαλίζει ότι στην πράξη 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αναπτυξιακή συνεργασία αλληλοενισχύονται·

51. εκφράζει την ικανοποίησή του για το έγγραφο καθοδήγησης για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας1 που συντάχθηκε από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή και εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση υποστηρικτικών έργων για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας με τρίτες χώρες· ζητεί από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν 
την αποτελεσματική εφαρμογή του εγγράφου, ξεκινώντας από την ευρεία διάδοσή του· 
υποστηρίζει εν προκειμένω τις διεθνείς προσπάθειες τερματισμού των παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το ISIS/Da’esh·

52. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον μεγάλοαριθμό προσφύγων και μεταναστών που 
υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς γίνονται 
θύματα συγκρούσεων, πρόδηλων αποτυχιών διακυβέρνησης και δικτύων παράνομης 
μετανάστευσης και εμπορίας ανθρώπων· εκφράζει επίσης τη βαθύτατη θλίψη του για 
τις τραγικές απώλειες ατόμων που ζητούν άσυλο στην ΕΕ·

53. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα πρωταρχικά αίτια των 
μεταναστευτικών ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί η εξωτερική διάσταση της 
προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω της εύρεσης βιώσιμων λύσεων στις 
συγκρούσεις που μαίνονται στις γειτονικές μας χώρες· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης που να βασίζεται στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ, περιφερειακούς 
οργανισμούς, κυβερνήσεις και ΜΚΟ για την αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων 
των μεταναστευτικών ροών· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την στρατιωτική 
επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νότια Κεντρική Μεσόγειο (EUNAVFOR 
Med) εναντίον των μεταφορέων λαθρομεταναστών και των δραστών εμπορίας 
ανθρώπων στη Μεσόγειο· επικροτεί τα μέτρα που προτάθηκαν από την Επιτροπή στις 9 
Σεπτεμβρίου 2015 για την αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης της προσφυγικής 
κρίσης·

Προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας μέσω πολυμερών οργανισμών

54. επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του για τη δυναμική συμμετοχή της ΕΕ στην 
προώθηση της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών 
μέσω της συνεργασίας με τις δομές και τους ειδικευμένους οργανισμούς των Ηνωμένων 
Εθνών, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη και με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 220 της ΣΕΕ·

55. υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία της ενεργού και διαρκούς συμμετοχής της ΕΕ σε 
όλους τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως στην Τρίτη 
Επιτροπή της ΓΣΗΕ και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC)· 
επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ, των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm
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στη Γενεύη και των κρατών μελών της ΕΕ για την αύξηση της συνοχής της ΕΕ σε 
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΟΗΕ· ενθαρρύνει την ΕΕ να εντείνει 
τις προσπάθειές της για την αύξηση της απήχησης των απόψεών της, μεταξύ άλλων 
μέσω της εντατικοποίησης της αυξανόμενης πρακτικής διαπεριφερειακών 
πρωτοβουλιών, της υποστήριξης ψηφισμάτων από κοινού με άλλους και της ανάληψης 
ηγετικού ρόλου σε ψηφίσματα·

56. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η θεσμοθετημένη πλέον πρακτική της 
αποστολής αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στη ΓΣΗΕ δεν τηρήθηκε το 2014·
επικροτεί την ανανέωση αυτής της πρακτικής το 2015 κατά την 28η συνεδρίαση του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ·

57. τονίζει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η νομιμότητα του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, όλα τα μέλη του οφείλουν να εφαρμόζουν τα 
υψηλότερα δυνατά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εκπληρώνουν τις 
δεσμεύσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

58. επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το 
οποίο απονέμει δικαιοσύνη στα θύματα των σοβαρότερων εγκλημάτων που αφορούν 
ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, όπως για παράδειγμα γενοκτονιών, εγκλημάτων κατά 
της ανθρωπότητας, εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων επίθεσης· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι κανένα κράτος δεν κύρωσε το καταστατικό της Ρώμης το 2014· 
εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του διότι πλείονα εντάλματα σύλληψης δεν έχουν ακόμη 
εκτελεσθεί·

59. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά το ΔΠΔ και την ανάγκη 
εκτέλεσης των αποφάσεών του σε κάθε μορφή διαλόγου με τρίτες χώρες·

Ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο

60. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων αποτελεί 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που αναγνωρίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

61. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
ενίσχυση του σεβασμού της ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και 
πεποιθήσεων και να προωθήσουν τον διαθρησκευτικό διάλογο στο πλαίσιο των επαφών 
τους με τρίτες χώρες· υποστηρίζει πλήρως την πρακτική της ΕΕ που συνίσταται στην 
ανάληψη ηγετικού ρόλου στα θεματικά ψηφίσματα στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και της ΓΣΗΕ σχετικά με την ελευθερία της 
θρησκείας και των πεποιθήσεων· ζητεί την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ σχετικά με την 
προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, 
μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης της συστηματικής και συνεκτικής εκπαίδευσης 
του προσωπικού της ΕΕ στα κεντρικά γραφεία και στις αντιπροσωπείες της·

62. χαιρετίζει  την κοινή δήλωση της ΥΕ/ΑΠ και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης1 τον Οκτώβριο του 2014, η οποία επιβεβαίωσε εκ νέου τη δυναμική και 

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty



PE567.654v01-00 16/21 PR\1072443EL.doc

EL

απόλυτη αντίθεσή τους στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η κατάργηση της θανατικής 
ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους 
της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

63. εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό θανατικών ποινών ανά τον 
κόσμο· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Λευκορωσία ξεκίνησε εκ 
νέου τις εκτελέσεις μετά από παύση δύο ετών· ως εκ τούτου, απευθύνει εκ νέου 
έκκληση προς τη Λευκορωσία να εφαρμόσει μορατόριουμ στη θανατική ποινή, με 
απώτερο σκοπό την κατάργησή της·

64. ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει τις επαφές της με τις χώρες που εφαρμόζουν τη θανατική 
ποινή, αξιοποιώντας όλα τα διπλωματικά εργαλεία και τα εργαλεία συνεργασίας που 
διαθέτει για την προώθηση της κατάργησής της· περαιτέρω, απευθύνει εκ νέου 
έκκληση προς την ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί τις συνθήκες υπό τις οποίες 
πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις στις χώρες που εφαρμόζουν ακόμα τη θανατική 
ποινή·

65. θεωρεί ότι, μετά την 30η επέτειο της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων, και 
δεδομένου ότι οι πρακτικές των βασανιστηρίων και της κακοποίησης εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές 
της για την εξάλειψη αυτών των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
ως εκ τούτου, παροτρύνει την ΕΥΕΔ και την ΥΕ/ΑΠ να αυξήσουν τη συμμετοχή τους 
στον αγώνα κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και 
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας μέσω της αύξησης των διπλωματικών 
επιχειρήσεων και της συστηματικότερης ανάληψης δημόσιας θέσης επί του θέματος· 
συνιστά στην ΕΥΕΔ, στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
στο έπακρο όλα τα υφιστάμενα μέσα, όπως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά 
με τα βασανιστήρια1·

66. καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, γλώσσας, 
κουλτούρας, κοινωνικής καταγωγής, κάστας, γέννησης, ηλικίας, αναπηρίας ή 
οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας· παροτρύνει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για 
την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του 
διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του πολιτικού διαλόγου, του έργου των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ και της δημόσιας διπλωματίας· παροτρύνει επίσης την ΕΕ να 
συνεχίσει να προωθεί την κύρωση και την πλήρη εφαρμογή όλων των συμβάσεων του 
ΟΗΕ που υποστηρίζουν αυτόν τον σκοπό, όπως της Διεθνούς Σύμβασης για την 
εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων ή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

67. τονίζει ότι οι μειονοτικές κοινότητες σε τρίτες χώρες έχουν ειδικές ανάγκες και ότι θα 
πρέπει να προαχθεί η πλήρης ισότητά τους·

68. υπενθυμίζει ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ του 2014 απονεμήθηκε στον Δρ. Denis Mukwege 
για το δυναμικό έργο του υπέρ των θυμάτων σεξουαλικής βίας και τη συνεχή 
προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών· καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.el08.pdf
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κακοποίησης και βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

69. ενθαρρύνει την ΕΕ να εξακολουθήσει να ενσωματώνει την υποστήριξη των γυναικών 
στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την 
εφαρμογή του ψηφίσματος 1325(2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά 
με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια1·

70. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και την ΥΕ/ΑΠ να συνεχίσουν να προωθούν την 
πολιτική και οικονομική χειραφέτηση των γυναικών μέσω της ενσωμάτωσης της 
ισότητας του φύλου σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές και τα προγράμματά τους και 
μέσω της δημόσιας συζήτησης ζητημάτων που σχετίζονται με το φύλο·

71. επιβεβαιώνει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη οικουμενικής κύρωσης και 
αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
του παιδιού και των προαιρετικών πρωτοκόλλων της·

72. επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προαγωγή και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού2, που ψηφίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2014, 
και καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει τις χώρες εταίρους για την 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών και την ενίσχυση των 
ικανοτήτων τους για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών·

73. απευθύνει εκ νέου το αίτημα με το οποίο ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού για 
τα επόμενα πέντε έτη, που να υποστηρίζουν τις προσπάθειες της ΕΕ για την προαγωγή 
των δικαιωμάτων των παιδιών, για παράδειγμα συνεισφέροντας στη διασφάλιση της 
πρόσβασής τους στο νερό, την υγιεινή, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, 
εξαλείφοντας την παιδική εργασία και βοηθώντας τα παιδιά που βιώνουν καταστάσεις 
ένοπλων συγκρούσεων·

74. επικροτεί την ενεργό συνεργασία της ΕΕ με διάφορους ειδικούς εισηγητές των 
Ηνωμένων Εθνών (UNSR) που εργάζονται στον τομέα των οικονομικών, κοινωνικών 
και πολιτιστικών δικαιωμάτων (ΟΚΠΔ), συμπεριλαμβανομένων του ειδικού εισηγητή 
σχετικά με το ανθρώπινο δικαίωμα σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, του 
ειδικού εισηγητή σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση, του ειδικού εισηγητή 
σχετικά με το δικαίωμα στη διατροφή, του ειδικού εισηγητή σχετικά με την άκρα 
ένδεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα και του ειδικού εισηγητή για μια κατάλληλη 
στέγαση· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η προώθηση των ΟΚΠΔ 
έχει ενισχυθεί στο ενδεικτικό πολυετές πρόγραμμα του ΕΜΔΔΑ για την περίοδο 2014-
2017, το οποίο στοχεύει, μεταξύ άλλων, να συνεισφέρει στην ενίσχυση των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
μισθολογικά ζητήματα, στην προστασία της εδαφικής κληρονομιάς, στην προώθηση 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω της οικονομικής χειραφέτησης και στη μείωση των 
οικονομικών διακρίσεων και της βίας στον χώρο εργασίας·

Δράση της ΕΕ για την υποστήριξη και την εδραίωση της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον 
κόσμο

                                               
1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=El&f=ST%2015559%202014%20INIT
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75. υπογραμμίζει τις προσπάθειες της ΕΕ για την τήρηση και την προαγωγή του σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών στις σχέσεις της με τον 
υπόλοιπο κόσμο· υπενθυμίζει ότι τα δημοκρατικά καθεστώτα δεν χαρακτηρίζονται 
μόνον από ελεύθερες και δίκαιες εκλογικές διαδικασίες, αλλά εγγυώνται επίσης την 
ελευθερία του λόγου και του συνεταιρίζεσθαι, το κράτος δικαίου και τη λογοδοσία, την 
ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και την αμερόληπτη διοίκηση, μεταξύ άλλων· 
τονίζει ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και 
αλληλοενισχυόμενα, όπως υπενθυμίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης 
Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των 
εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ1· επικροτεί το γεγονός ότι το νέο σχέδιο δράσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή σε 
δραστηριότητες υποστήριξης της δημοκρατίας·

Προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης και ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών

76. επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί ζωτικό στοιχείο κάθε 
δημοκρατικής κοινωνίας, καθώς ευνοεί μια κουλτούρα πλουραλισμού που ενδυναμώνει 
την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες ώστε να καθιστούν τις κυβερνήσεις και 
τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων υπόλογους για τις πράξεις τους, ενώ υποστηρίζει 
τον σεβασμό του κράτους δικαίου· ως εκ τούτου, παροτρύνει την ΕΕ να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης μέσω των εξωτερικών 
πολιτικών και μέσων της·

77. απευθύνει εκ νέου το αίτημά του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν την 
παρακολούθηση κάθε μορφής περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και τα μέσα 
ενημέρωσης σε τρίτες χώρες και να καταδικάζουν άμεσα και συστηματικά τέτοιου 
είδους περιορισμούς· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της αποτελεσματικής 
εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης 
εντός και εκτός διαδικτύου και της τακτικής παρακολούθησης του αντικτύπου τους·

78. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η κοινωνία των πολιτών υφίσταται 
ολοένα και περισσότερες επιθέσεις ανά τον κόσμο· υπενθυμίζει ότι η ανεξάρτητη 
κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προάσπιση και την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη λειτουργία των δημοκρατικών 
κοινωνιών·

79. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο νέο σχέδιο δράσης η ΥΕ/ΑΠ 
επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ να ενδυναμώσει τους τοπικούς φορείς και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
σημαντικής συρρίκνωσης των περιθωρίων δράσης της, η κοινωνία των πολιτών, και 
ιδίως οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρειάζονται περισσότερη 
προσοχή και προσπάθεια εκ μέρους της ΕΕ· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της να καταρτίσουν μια συνεκτική και ολοκληρωμένη απάντηση στις 
σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

80. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακολουθούν διαρκώς και να 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16081-2009-INIT/el/pdf
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δημοσιοποιούν περιπτώσεις παραβίασης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, μεταξύ άλλων μέσω διαφόρων μορφών απαγορεύσεων και 
περιορισμών που επιβάλλονται στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στις 
δραστηριότητές τους·

81. ζητεί επίσης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα, όπως διαλόγους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικούς διαλόγους και 
τη δημόσια διπλωματία, να προβάλλουν συστηματικά μεμονωμένες περιπτώσεις 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των 
πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο, και ιδίως τις περιπτώσεις που αφορούν πρόσωπα 
που έχουν φυλακιστεί· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και το διπλωματικό 
προσωπικό των κρατών μελών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ενεργά τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της συστηματικής παρακολούθησης 
των δικαστικών διαδικασιών, της πραγματοποίησης επισκέψεων σε κρατούμενους 
ακτιβιστές και της δημοσίευσης δηλώσεων σχετικά με μεμονωμένες περιπτώσεις, όποτε 
κρίνεται σκόπιμο· τονίζει επίσης τη σημασία των εργαλείων της σιωπηρής διπλωματίας 
για την υπεράσπιση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

82. επισημαίνει θετικά την υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ανά τον κόσμο μέσω της 
χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της αξιοποίησης του 
ΕΜΔΔΑ για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο· τονίζει επίσης ότι κατά την υποστήριξη των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κυρίως 
τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας και να αποφεύγονται οι υπερβολικά 
περιοριστικές προϋποθέσεις· ζητεί από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση που διατίθεται για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αξιοποιείται κατάλληλα·

Υποστήριξη ελεύθερων και δίκαιων εκλογικών διαδικασιών και του σεβασμού του κράτους 
δικαίου, της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος και της αμερόληπτης διοίκησης

83. επικροτεί την ανάπτυξη οχτώ αποστολών παρατήρησης εκλογών (ΑΠΕ) και οχτώ 
αποστολών εκλογικών εμπειρογνωμόνων (ΑΕΕ) από την ΕΕ σε διάφορα μέρη του 
κόσμου το 2014· επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που 
παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και για την παροχή εκλογικής συνδρομής και 
υποστήριξης προς τους εγχώριους παρατηρητές·

84. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να δίδεται η κατάλληλη συνέχεια στις εκθέσεις και τις 
συστάσεις των ΑΠΕ, με γνώμονα την ενίσχυση του αντικτύπου τους και την 
ενδυνάμωση της στήριξης της ΕΕ για τα δημοκρατικά πρότυπα στις ενδιαφερόμενες 
χώρες·

85. συνιστά στην ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη μιας πιο 
ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού, στις 
οποίες οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές αποτελούν μόνο μία διάσταση, με στόχο τη 
θετική συνεισφορά στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και της εμπιστοσύνης 
του κοινού στις εκλογικές διαδικασίες σε ολόκληρο τον κόσμο·
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86. στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την την ικανοποίησή του για  την έναρξη μιας δεύτερης 
γενιάς πιλοτικών έργων για την υποστήριξη της δημοκρατίας σε 12 επιλεγμένες 
αντιπροσωπείες της ΕΕ το 2014, σε συνέχεια της δέσμευσης που εμπεριέχεται στα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2009 και στο σχέδιο δράσης του 2012 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· υπογραμμίζει ιδιαιτέρως τη σημασία 
των εν λόγω πιλοτικών έργων για την επίτευξη μεγαλύτερης συνεκτικότητας στην 
υποστήριξη της δημοκρατίας μέσω των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της ΕΕ·

87. επικροτεί τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη στο νέο 
σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την ανάπτυξη 
στενότερης και συνεκτικότερης συνεργασίας με τα όργανα διαχείρισης εκλογών, τα 
κοινοβουλευτικά όργανα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες 
χώρες, με στόχο να συμβάλουν στην ενδυνάμωσή τους και, ως εκ τούτου, στην 
ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών·

88. υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις 
διαδικασίες εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να συνεισφέρουν θετικά στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και την εδραίωση άλλων 
δημοκρατικών διαδικασιών στον κόσμο·

89. υπενθυμίζει ότι η διαφθορά συνιστά απειλή για την ισότιμη άσκηση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και υπονομεύει δημοκρατικές διαδικασίες, όπως το κράτος δικαίου και η 
δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης· υπενθυμίζει επίσης ότι η ΕΕ έχει ζητήσει 
αποκλειστική αρμοδιότητα για την υπογραφή της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της 
διαφθοράς (UNCAC)·

90. εκφράζει την άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να τονίσει τη σημασία της ακεραιότητας, της 
λογοδοσίας και της ορθής διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων, των δημόσιων 
οικονομικών και της δημόσιας περιουσίας σε όλες τις πλατφόρμες διαλόγου με τρίτες 
χώρες, όπως ορίζεται στη UNCAC· συνιστά στην ΕΕ να υποστηρίξει με πιο συνεκτικό 
και συστηματικό τρόπο τις προσπάθειες των τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς μέσω της παροχής εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης για την ίδρυση και 
την εδραίωση ανεξάρτητων και αποτελεσματικών φορέων καταπολέμησης της 
διαφθοράς·

91. είναι της γνώμης ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση 
του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος σε πολυμερές 
και διμερές επίπεδο· ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει τη δίκαιη απονομή της 
δικαιοσύνης σε ολόκληρο τον κόσμο, παρέχοντας συνδρομή σε διαδικασίες 
νομοθετικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε τρίτες χώρες· ενθαρρύνει επίσης τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να παρακολουθούν 
συστηματικά τις δικαστικές διαδικασίες με στόχο την προώθηση της ανεξαρτησίας του 
δικαστικού συστήματος·

* * *
92. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το 
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Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 
70ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και τους επικεφαλής αντιπροσωπειών της ΕΕ.


