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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

„Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2014. évi éves jelentésről és 
az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról
(2015/2229(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára és az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének (ENSZ) egyéb emberi jogi egyezményeire és eszközeire,

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 3., 21. és 23. cikkére,

– tekintettel a Külügyek Tanácsa által 2012. június 25-én elfogadott, emberi jogokkal és 
demokráciával kapcsolatos uniós stratégiai keretre és cselekvési tervre1,

– tekintettel az Európai Unió emberi jogokra vonatkozó iránymutatásaira,

– tekintettel a Tanács által 2015. július 20-án elfogadott, az emberi jogokkal és a 
demokráciával kapcsolatos cselekvési tervre, amely a 2015–2019 közötti időszakra szól,

– tekintettel a „Változtatási program: az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele” 
című dokumentumról szóló, 2012. május 14-i tanácsi következtetésekre2,

– tekintettel a Tanács 2015. február 17-i (KKBP) 2015/260 határozatára az Európai Unió 
emberi jogokért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról3,

– tekintettel az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésével kapcsolatos 
sürgősségi állásfoglalásokra,

– tekintettel az emberi jogi jogvédőket támogató uniós politikákról szóló, 2010. június 17-
i állásfoglalására4,

– tekintettel a demokratizálódást támogató uniós külpolitikákról szóló, 2011. július 7-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel „A sajtó és média szabadsága a világban” című, 2013. június 13-i 
állásfoglalására6,

– tekintettel a „Korrupció a köz- és a magánszférában: hatása az emberi jogokra a 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/hu/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0026.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0334.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0274.
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harmadik országokban” című, 2013. október 8-i állásfoglalására1,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (EJT) 25. ülésszaka tekintetében az EU 
prioritásairól szóló, 2014. március 13-i állásfoglalására2,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 2015-ben képviselendő uniós 
prioritásokról szóló, 2015. március 12-i állásfoglalására3,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezet (ENSZ) Közgyűlésének 69. ülésszaka 
kapcsán a Tanácshoz intézett, 2014. április 2-i ajánlására4,

– tekintettel a kínzás világszerte történő felszámolásáról szóló, 2014. március 11-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi éves 
jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló, 2015. március 12-i 
állásfoglalására6,

– tekintettel az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról szóló, 2015. június 18-i 
állásfoglalására7,

– tekintettel az Európába irányuló migrációról és menekülthullámról szóló, 2015. 
szeptember 10-i állásfoglalására8,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, a „Bővítési stratégia és a 
legfontosabb kihívások 2014–2015” című, 2014. október 8-i közleményére9,

– tekintettel a jogokon alapuló megközelítésről, az EU fejlesztési együttműködése során 
minden emberi jog figyelembevételéről szóló, 2014. április 30-i bizottsági 
munkadokumentumra10,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0000/2015),

A. mivel az EUSZ 21. cikke kötelezi az EU-t olyan közös kül- és biztonságpolitika 
kialakítására, amely a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok egyetemes és oszthatatlan volta, az emberi méltóság tiszteletben tartása, az 
egyenlőség és a szolidaritás elvei, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányában 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0394.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0252.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0079.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0259.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0206.
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0076.
7 Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0272.
8 Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0317.
9 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_hu.pdf.
10 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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foglalt elvek és a nemzetközi jog tiszteletben tartásának elveire épül;

B. mivel az emberi jogok fenyegetésnek vannak kitéve világszerte;

C. mivel a világ népességének több mint fele még mindig nem demokratikus 
rendszerekben él, és az elmúlt években a szabadság mértéke világszerte folyamatosan 
csökkent;

D. mivel a hatékony multilateralizmus iránti uniós elkötelezettség – melynek sarokkövét az 
ENSZ képezi – az Unió külpolitikájának szerves része, és abban a meggyőződésben 
gyökerezik, hogy az egyetemes szabályokon és értékeken alapuló többoldalú rendszer a 
legalkalmasabb a globális válsághelyzetek, kihívások és fenyegetések kezelésére;

E. mivel az EU belső és külső politikái közötti fokozott következetesség nélkülözhetetlen 
követelmény az EU sikeres emberi jogi politikájához;

F. mivel a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
az emberi jogokra és demokráciára vonatkozó új közös cselekvési terv ajánlásakor 
kijelentette, hogy az emberi jogok megbízatása egyik átfogó prioritását jelentik, iránytűt 
az uniós intézményekhez, valamint harmadik országokhoz, nemzetközi szervezetekhez 
és a civil társadalomhoz fűződő valamennyi kapcsolatban;

G. mivel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ), a Bizottság, a Tanács és a tagállamok 
felelnek az új cselekvési terv végrehajtásáért;

H. mivel megfelelő források biztosítására van szükség az emberi jogok és a demokrácia 
harmadik országokban való előmozdításához;

I. mivel a harmadik országokkal minden kétoldalú és multilaterális fórumon való 
kapcsolatfelvétel a harmadik országokban felmerülő emberi jogi kérdések kezelésének 
egyik leghatékonyabb eszköze;

J. mivel az emberi jogok és a demokrácia támogatásának politikája általánosan érvényesül 
a külső dimenzióval bíró egyéb uniós politikákban, mint például a 
kereskedelempolitikában és a fejlesztéspolitikában;

K. mivel a migráció fontos, azonnali és hatékony megoldásokat követelő kihívást jelent az 
EU külpolitikájában;

L. mivel a halálbüntetés továbbra is az EU egyik legnagyobb aggodalma harmadik 
országokkal folytatott kapcsolataiban;

M. mivel a gyermekek és a nők növekvő fenyegetésnek vannak kitéve, különösen a háborús 
övezetekben;

N. mivel a gondolatszabadságot, a lelkiismereti szabadságot, a vallásszabadságot és a 
meggyőződés szabadságát fenntartások nélkül hangsúlyozni kell vallásközi és 
kultúraközi párbeszédek révén;

O. mivel az EU egyik fő prioritásának tekinti a harmadik országok civil társadalmával 
folytatott szoros együttműködést az emberi jogi visszaélések kezelése során;
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Általános megfontolások

1. súlyos aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az emberi jogok és a demokratikus értékek 
növekvő fenyegetésnek vannak kitéve világszerte;

2. kéri az EU-t és a tagállamokat, hogy fokozzák arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy az 
emberi jogokat és a demokratikus értékeket ténylegesen a szélesebb világgal folytatott 
kapcsolataik középpontjába helyezzék, ahogy arra az EUSZ-ben kötelezettséget 
vállaltak;

3. megismétli, hogy kulcsfontosságú a fokozott következetesség biztosítása az EU belső és 
külső politikái között az emberi jogok és a demokratikus értékek tiszteletben tartására 
való tekintettel; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy – miközben ez a jelentés az 
emberi jogok előmozdításával kapcsolatos uniós külső politikákkal foglalkozik – a 
Parlament éves jelentést fogad el az alapvető jogok uniós helyzetéről, amelyet az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság készít el;

4. úgy ítéli meg, hogy – annak érdekében, hogy az emberi jogok és a demokrácia 
világszintű előmozdítására tett kötelezettségvállalásuknak megfeleljenek – az EU-nak 
és tagállamainak következetes, egységes hangon kell megszólalniuk, és biztosítaniuk 
kell, hogy üzenetüket meghallgassák;

5. továbbá hangsúlyozza a Bizottság, a Tanács, az EKSZ, a Parlament és az uniós 
küldöttségek közötti megerősített együttműködés fontosságát az emberi jogokkal és 
demokráciával kapcsolatos uniós politika átfogó következetességének és a külső 
dimenzióval bíró uniós politikák között elfoglalt központi helyzetének javítása céljából;

6. felhívja a figyelmet az emberi jogok előmozdítása és demokratikus értékek elősegítése 
iránti hosszú távú elkötelezettségére, amelyet többek között a gondolatszabadságért 
adományozott Szaharov-díj évenkénti odaítélése, az Emberi Jogi Albizottság munkája 
és az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésével kapcsolatban a havi 
plenáris üléseken zajló viták, illetve elfogadott állásfoglalások is tükröznek;

Uniós politikai eszközök az emberi jogok világszintű előmozdítására

Az EU éves jelentése az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban

7. üdvözli „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2014. évi éves 
uniós jelentés elfogadását; úgy ítéli meg, hogy az éves jelentés elengedhetetlen eszköze 
az emberi jogok és a demokrácia egész világon tapasztalható helyzetével kapcsolatos 
uniós politika vizsgálatának, az arról szóló tájékoztatásnak és vitának;

8. megismétli az alelnök/főképviselő felé tett azon felhívását, hogy folytasson vitát az 
Európai Parlament tagjaival évente két plenáris ülésen, egyszer az EU éves jelentésének 
bemutatásakor, másodszor pedig a parlamenti jelentésre adott válaszként; sajnálatosnak 
tartja, hogy a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) nem válaszolt írásban 
„Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi parlamenti 
állásfoglalásra;  emlékeztet arra, hogy ezek az írásbeli válaszok fontos szerepet 
játszanak az intézményközi kapcsolatokban, mivel lehetővé teszik a Parlament által 
felvetett minden kérdés rendszeres és mélyreható nyomon követését;
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9. elismerését fejezi ki az EKSZ-nek és a Bizottságnak az EU által 2014-ben az emberi 
jogok és a demokrácia területén végzett tevékenységekről szóló kimerítő jelentésük 
miatt; mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy emberi jogok és a demokrácia helyzetéről 
szóló éves jelentés jelenlegi formáját javítani lehetne, hogy jobb áttekintést adjon az 
emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos, harmadik országokban zajló uniós 
fellépések konkrét hatásáról;

10. e tekintetben javasolja, hogy az EKSZ fogadjon el elemzőbb megközelítést az éves 
jelentés megszövegezése során, miközben továbbra is jelentést tesz az uniós stratégiai 
keret és a cselekvési terv végrehajtásáról; úgy ítéli meg, hogy az éves jelentésnek 
nemcsak az e területen elért uniós eredményeket és a bevált gyakorlatokat kellene 
hangsúlyoznia, hanem jeleznie kellene azt is, hogy az EU milyen kihívásokkal és 
korlátokkal szembesül az emberi jogok és a demokrácia harmadik országokban való 
előmozdítása érdekében tett erőfeszítései során, és milyen tanulságokat lehet levonni a 
következő években végrehajtandó konkrét fellépésekre nézve;

11. fenntartja azt az álláspontját, hogy az éves jelentésben bemutatott országjelentéseknek 
kevésbé leíró jellegűnek kellene lenniük, hanem ehelyett inkább az országok emberi 
jogokkal kapcsolatos stratégiáinak végrehajtását kellene tükrözniük, és áttekintést 
kellene adniuk a helyszínen zajló uniós fellépés hatásáról;

Az uniós stratégiai keret és az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos (új) cselekvési 
terv

12. megismétli azon álláspontját, hogy az uniós stratégiai keret és az emberi jogokkal és a 
demokráciával kapcsolatos első cselekvési terv 2012. évi elfogadása fontos 
mérföldkövet jelentett abban a folyamatban, amelynek során az EU az emberi jogokat 
és a demokráciát kapcsolatai középpontjába helyezi az egész világon;

13. üdvözli, hogy a Tanács 2015 júliusában új cselekvési tervet fogadott el az emberi 
jogokkal és a demokráciával kapcsolatban a 2015–2019 közötti időszakra vonatkozóan; 
elismerésre méltónak találja, hogy az EKSZ az első cselekvési terv értékelése és az új 
terv elkészítése során tanácskozott a Bizottsággal, a tagállamokkal, a civil 
társadalommal és regionális és nemzetközi szervezetekkel;

14. üdvözli, hogy az EU ismételten kötelezettséget vállalt az emberi jogok világszintű 
előmozdítására és védelmére, valamint a demokrácia támogatására; megjegyzi, hogy a 
cselekvési terv célja, hogy lehetővé tegye az EU számára, hogy koncentráltabb, 
rendszeresebb és összehangoltabb megközelítést alkalmazzon az emberi jogok és a 
demokrácia területén, valamint erősítse politikáinak és eszközeinek helyszíni hatását; e 
tekintetben támogatja az öt stratégiai cselekvési terület kiemelt figyelemmel történő 
kezelését;

15. felhívja az alelnököt/főképviselőt, az EKSZ-t, a Bizottságot, a Tanácsot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák az új cselekvési terv hatékony és következetes 
végrehajtását; felhívja a figyelmet különösen a hatékonyság növelésének, valamint az 
emberi jogok és a demokrácia világszintű tiszteletben tartásának előmozdítására 
irányuló uniós eszközök által elért helyi hatás lehető legnagyobbra növelésének 
fontosságára; megismétli, hogy fokozni kell az emberi jogok és a demokrácia 
valamennyi uniós külső fellépés során való általános érvényesítésére irányuló 
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erőfeszítéseket, magas politikai szinten is;

16. hangsúlyozza, hogy az új cselekvési tervben kitűzött nagyratörő célok teljesítése 
érdekében az EU-nak elegendő forrást és szakértelmet kell biztosítania, mind a 
küldöttségek és a központ rendelkezésére bocsátott emberi erőforrások, mind a 
projektekhez rendelkezésre bocsátott pénzforrások tekintetében;

17. megismétli azon álláspontját, hogy szilárd egyetértésre és megerősített együttműködésre 
van szükség a tagállamok és az uniós intézmények között az emberi jogokkal és a 
demokráciával kapcsolatos ütemterv átfogó és következetes előmozdítása érdekében; 
határozottan hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak nagyobb részt kell vállalniuk a 
cselekvési terv és az uniós stratégiai keret végrehajtásából, és saját tervként kell 
használniuk azt az emberi jogok és a demokrácia kétoldalú és multilaterális 
kapcsolatokban való előmozdítása során;

18. e tekintetben sürgeti, hogy a Külügyek Tanácsa rendszeresen vitasson meg a 
demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos témákat; megismétli a Külügyek 
Tanácsához intézett azon felhívását, hogy évente tartson nyilvános vitát az emberi jogok 
és a demokrácia területén végrehajtott uniós fellépésről;

19. elismerését fejezi ki az EKSZ-nek és a Bizottságnak az első cselekvési terv 
végrehajtásáról készített jelentéssel kapcsolatban, és azt várja, hogy ez a jelentéstétel az 
új cselekvési terv keretében is folytatódjon; továbbá emlékeztet azon szándékára, hogy 
szorosan bevonják az új cselekvési terv végrehajtásába, és tanácskozzanak vele arról;

Egyéb uniós politikai eszközök áttekintése

20. aggodalmát fejezi ki az EKSZ és annak Emberi Jogi Igazgatósága közelmúltbeli 
átszervezése, valamint a miatt a hatás miatt, amelyet ez az átszervezés gyakorolhat az 
EU azon képességére, hogy az emberi jogokat általánosan érvényesítse külső politikái 
minden dimenziójában; felhívja az EKSZ-t, hogy tegyen meg minden szükséges 
intézkedést annak biztosítására, hogy az emberi jogokért, a globális és multilaterális 
ügyekért felelős új ügyvezető igazgató megbízatást és megfelelő forrásokat kapjon arra, 
hogy az emberi jogokat általánosan érvényesítse az EKSZ munkájában;

21. emlékeztet az EU emberi jogi különleges képviselője megbízatásának jelentőségére az 
EU láthatóságának és hatékonyságának növelése tekintetében az emberi jogok és a 
demokratikus alapelvek egész világon történő védelme és előmozdítása terén; 
elismerését fejezi ki a jelenlegi különleges képviselőnek jelentős eredményei miatt és 
azért, mert rendszeres párbeszédet folytat a Parlamenttel és a civil társadalommal;

22. üdvözli a különleges képviselő megbízatásának 2017 februárjáig történő 
meghosszabbítását, és megismétli azon kérését, hogy ez a megbízatás legyen állandó; e 
tekintetben javasolja, hogy a különleges képviselőnek legyen saját kezdeményezési 
jogköre, legyen láthatóbb a nyilvánosság számára és kapjon megfelelő személyzetet és 
pénzügyi forrásokat, hogy a lehető legjobb teljesítményt tudja nyújtani;

23. megismétli a Tanácshoz intézett azon felhívását, hogy foglalja bele a földrajzi 
különleges képviselők megbízatásába azt a követelményt, hogy szorosan együtt kell 
működniük az EU emberi jogi különleges képviselőjével;
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24. megjegyzi, hogy a Politikai és Biztonsági Bizottság 132 országspecifikus emberi jogi 
stratégiát hagyott jóvá az uniós küldöttségek, az uniós intézmények és a tagállamok 
megegyezését követőn; megismétli, hogy támogatja az országspecifikus emberi jogi 
stratégiák célját, amely az uniós fellépés testre szabása minden egyes országban az 
országok sajátos helyzetére és igényeire való tekintettel; az uniós küldöttségek, a 
tagállami nagykövetségek és az uniós intézmények közötti együttműködés további 
javítását kéri az országspecifikus emberi jogi stratégiák elkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatban;

25. megismétli azon kérését, hogy az Európai Parlament tagjai kapjanak hozzáférést a 
stratégiák tartalmához, hogy megfelelő vizsgálatot tudjanak folytatni; ragaszkodik 
ahhoz, hogy az EKSZ foglaljon bele az előrehaladásra vonatkozó egyértelmű és 
mérhető mutatókat minden egyes stratégiába;

26. határozottan hangsúlyozza, hogy az országspecifikus emberi jogi stratégiákat 
figyelembe kell venni az egyes harmadik országokkal kapcsolatos politikai 
döntéshozatal minden szintjén, többek között a magas szintű politikai párbeszédek, az 
országstratégiai dokumentumok és az éves cselekvési programok előkészítése során;

27. üdvözli emberi jogi és/vagy a nemek közötti egyenlőségért felelős kapcsolattartók 
kijelölését minden küldöttségnél és a közös biztonság- és védelempolitika (KKBP) 
küldetései során; megjegyzi azonban, hogy az online nyilvánosan elérhető tájékoztatás 
sok esetben idejétmúlt, ezért annak mielőbbi felülvizsgálatát kéri;

28. emlékeztet az alelnöknek/főképviselőnek és az EKSZ-nek címzett azon ajánlására, hogy 
dolgozzanak ki egyértelmű működési útmutatót a küldöttségek kapcsolattartói funkciója 
tekintetében, hogy a kapcsolattartók valódi emberi jogi tanácsadóként léphessenek fel, 
és hatékonyan tudják végezni munkájukat; úgy véli, hogy az emberi jogi kapcsolattartók 
munkáját ugyanígy támogatniuk kell a tagállamok diplomáciai személyzetének is;

29. elismeri, hogy a harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszéd az emberi jogok 
előmozdítása és védelme terén a kétoldalú kapcsolatok és együttműködés hatékony 
eszköze lehet; ezért üdvözli, hogy egyre több országgal kezdődik emberi jogi 
párbeszéd; üdvözli, hogy lezajlott az első emberi jogi párbeszéd Mianmarral/Burmával;

30. sürgeti az alelnököt/főképviselőt és az EKSZ-t, hogy emberi jogi párbeszédeiket és a 
megfelelő civil társadalmi szemináriumokat az országspecifikus emberi jogi stratégiákat 
tükrözve, egyértelműen és az eredményekre összpontosítva folytassák le; sürgeti az 
EKSZ-t, hogy következetesen folytasson előkészítő párbeszédet a civil társadalmi 
szervezetekkel, és ezek eredményeit foglalja bele magába az emberi jogi párbeszédbe; 
továbbá sürgeti az alelnököt/főképviselőt és az EKSZ-t, hogy az emberi jogi aktivisták 
egyedi eseteit elszámoltatható és átlátható módon vesse fel az emberi jogi párbeszédek 
során; lényegesnek tartja, hogy az EKSZ rendszeresen biztosítsa az egyes emberi jogi 
párbeszédek során tett kötelezettségvállalások teljesítését;

31. megismétli az EKSZ-hez intézett azon felhívását, hogy dolgozzon ki átfogó 
mechanizmust az emberi jogi párbeszédek működésének nyomon követésére és 
felülvizsgálatára hatásuk javítása céljából; úgy véli, hogy amennyiben ezek a 
párbeszédek állandóan kudarcba fulladnak, alternatív eszközöket kell alkalmazni az 
emberi jogok előmozdításának támogatására az érintett országban; ebben a tekintetben 
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megjegyzi, hogy az Oroszországgal folytatott emberi jogi párbeszéd 2014-ben 
felfüggesztésre került; ezért sürgeti az EKSZ-t, hogy alaposan gondolja újra 
Oroszországgal kapcsolatos emberi jogi stratégiáját;

32. üdvözli, hogy a Tanács 2014. májusban elfogadta az EU emberi jogi iránymutatásait az 
online és offline véleménynyilvánítás szabadságáról1; emlékeztet azonban az EKSZ-hez 
intézett azon kérésére, hogy egyértelműsítse a kiválasztási folyamatot az uniós 
iránymutatásokban szereplő témák vonatkozásában, és tanácskozzon a Parlamenttel és a 
civil társadalommal is ebben az ügyben a témák kiválasztása előtt;

33. megismétli az alelnökhöz/főképviselőhöz és az EKSZ-hez intézett azon felhívását, hogy 
vizsgálják felül a nemzetközi humanitárius joggal kapcsolatos uniós iránymutatásokat2

az olyan országokban zajló tragikus események fényében, mint Szíria és Irak; ezzel 
összefüggésben azt javasolja, hogy az EKSZ támogassa a nemzetközi humanitárius jog 
állami és nem állami szereplők általi tiszteletben tartását előmozdító civil társadalmi 
szervezeteket; továbbá sürgeti, hogy az EU aktívan használjon minden rendelkezésére 
álló eszközt arra, hogy ösztönözze, hogy az állami és nem állami szereplők 
megfeleljenek a nemzetközi humanitárius jognak;

34. kifejezetten hangsúlyozza, hogy rendszeresen értékelni kell az uniós emberi jogi 
iránymutatások végrehajtását jól meghatározott referenciaértékek alkalmazásával; úgy 
ítéli meg, hogy az iránymutatások megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében 
további intézkedéseket kell hozni, melyek célja az iránymutatások tartalmának 
megismertetése az EKSZ és az uniós küldöttségek személyzetével;

Az emberi jogok és a demokrácia előmozdításának biztosítása az EU külső politikáiban és 
eszközeiben

35. emlékeztet arra, hogy az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy az emberi jogokat és a 
demokráciát a harmadik országokkal folytatott kapcsolatainak középpontjába helyezi; 
ezért hangsúlyozza, hogy az emberi jogok és a demokratikus alapelvek előmozdítását 
minden, külső dimenzióval bíró uniós politikában támogatni kell, mint például a 
bővítési és a szomszédságpolitikában, a közös biztonság- és védelempolitikában, és a 
fejlesztési politikában, a kereskedelempolitikában és a bel- és igazságügyi politikában;

36. tudomásul veszi a Bizottság azon erőfeszítéseit, hogy teljesítse azon 
kötelezettségvállalását, hogy az emberi jogi rendelkezéseket is megvizsgálja a 
jogalkotási és nem jogalkotási javaslatok, végrehajtási intézkedések és kereskedelmi 
megállapodások hatásvizsgálata során; sürgeti a Bizottságot, hogy javítsa a 
hatásvizsgálatok minőségét és átfogó jellegét, és biztosítsa az emberi jogi kérdések 
rendszeres figyelembevételét;

37. emlékeztet arra, hogy az EU bővítési politikája az emberi jogok és a demokratikus 
alapelvek tiszteletben tartása erősítésének egyik legerősebb eszköze; ezért üdvözli az új 
megközelítés alkalmazását a csatlakozási tárgyalásokon az igazságszolgáltatás és 
alapvető jogok, valamint a jog érvényesülése, szabadság és biztonság fejezetekkel 
kapcsolatban, mely megközelítés kellően figyelembe veszi az e reformok megfelelő 

                                               
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.
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végrehajtásához szükséges időt;

38. aggodalmát fejezi ki a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság romlása 
miatt egyes, csatlakozásra váró országokban; hangsúlyozza, hogy sürgősen meg kell 
erősíteni a média függetlenségét ezekben az országokban, és kezelni kell az újságírókra 
nehezedő politikai és gazdasági nyomást, amely gyakran öncenzúrához vezet; felhívja a 
Bizottságot, hogy továbbra is fordítson kiemelt figyelmet a véleménynyilvánítás 
szabadságára és a médiára a csatlakozási tárgyalások folyamata során;

39. sajnálja, hogy a kisebbségek védelmére vonatkozó jogi keretek megfelelő végrehajtása 
továbbra is kihívást jelent, ahogy azt a Bizottság 2014–2015-ös bővítési stratégiájában1

is jelzi; kéri, hogy a csatlakozásra váró országok fokozzák erőfeszítéseiket a 
kisebbségek elfogadásával kapcsolatos kultúra erősítésére például azáltal, hogy javítják 
a kisebbségek bevonását az oktatási rendszerbe;

40. aggodalommal veszi tudomásul a demokratikus politikai kultúra romlását egyes 
tagjelölt és potenciális tagjelölt országokban; emlékeztet arra, hogy a politikai 
párbeszéd, a kompromisszum és valamennyi érintett bevonása a döntéshozatali 
folyamatba a demokratikus rendszerek lényegét jelenti; szintén aggodalommal veszi 
tudomásul, hogy a csatlakozásra váró országok alig léptek előre az igazságszolgáltatás 
függetlenségének javítása és a korrupció elleni küzdelem terén; a Bizottsággal együtt 
sürgeti, hogy a csatlakozásra váró országok alakítsák ki a nyomozások, büntetőeljárások 
és jogerős ítéletek hiteles nyilvántartását;

41. az európai szomszédságpolitika folyamatban lévő felülvizsgálatára tekintettel 
emlékeztet arra, hogy az EUSZ kimondja, hogy az Unió a vele szomszédos országokkal 
különleges kapcsolatokat alakít ki, amelyek az Unió értékeire, többek között az emberi 
jogok és a demokrácia tiszteletben tartására épülnek2; hangsúlyozza, hogy a keleti és 
déli szomszédságban az elmúlt néhány évben felmerülő fontos kihívások jelentősen 
befolyásolták az emberi jogok és a demokrácia tiszteletben tartását;

42. ezért hangsúlyozza azon meggyőződését, hogy a felülvizsgált európai 
szomszédságpolitikának továbbra is középpontba kell helyeznie az emberi jogok és a 
demokratikus alapelvek tiszteletben tartását; megismétli, hogy az emberi jogok és a 
demokrácia előmozdítása ugyanakkor mind a partnerországok, mind az EU érdekében 
áll;

43. hangsúlyozza, hogy az EU-nak továbbra is aktívan támogatnia kell a szomszédos 
országok demokratikus és valóban emberi jogokkal foglalkozó intézményeit és civil 
társadalmát a demokratizálódási folyamat és az emberi jogok tiszteletben tartásának 
előmozdítására irányuló erőfeszítéseik során; pozitívumként értékeli ezzel 
összefüggésben a Demokráciáért Európai Alapítvány állandó elkötelezettségét az EU 
keleti és déli szomszédságában a demokrácia előmozdítása és az alapvető jogok és 
szabadságjogok tiszteletben tartása mellett;

44. megismétli, hogy támogatja emberi jogi záradékok bevezetését az EU és harmadik 
országok közötti nemzetközi megállapodásokban; felhívja a Bizottságot, hogy 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_hu.pdf.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
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ténylegesen és rendszeresen ellenőrizze az emberi jogi záradékok végrehajtását, és 
tegyen rendszeresen jelentést a Parlamentnek arról, hogy a partnerországok betartják-e 
az emberi jogokat;

45. üdvözli az új általános preferenciarendszer (GSP) 2014. január 1-i hatálybalépését 
(978/2012/EU rendelet); pozitívumként értékeli, hogy 14 ország 2014 végére GSP+-
kedvezményt kapott, ami eszköz az emberi jogokkal és a munkaügyi szabványokkal 
kapcsolatos 27 alapvető nemzetközi egyezmény tényleges végrehajtásának 
ösztönzésére; elvárja, hogy a Bizottság 2015 végéig készítsen jelentést a Parlament és a 
Tanács részére az egyezmények GSP+-kedvezményezettek általi megerősítésének és 
tényleges végrehajtásának állásáról;

46. megerősíti, hogy a harmadik országokban működő uniós vállalkozások 
tevékenységeinek maradéktalanul meg kell felelniük a nemzetközi emberi jogi 
normáknak; emellett ismételten megerősíti a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
előmozdításának fontosságát, valamint az európai vállalkozások jelentőségét, amelyek 
vezető szerepet játszanak az üzleti magatartásra és az emberi jogokra vonatkozó 
nemzetközi normák előmozdításában;

47. ezért úgy véli, hogy az EKSZ-nek elő kell írnia, hogy az uniós küldöttségek vegyék fel 
a kapcsolatot a harmadik országokban működő uniós vállalkozásokkal, hogy üzleti 
jellegű tevékenységeik során mozdítsák elő az emberi jogok tiszteletben tartását;  
ezenfelül emlékeztet arra a kérésére, hogy az uniós küldöttségek a demokrácia és az 
emberi jogok európai eszköze (EIDHR) keretében végrehajtott helyi pályázati 
felhívásokba foglalják bele prioritásként az emberi jogok tiszteletben tartását az üzleti 
műveletek során;

48. ismételten kéri a Bizottságot, hogy 2015 végéig számoljon be az üzleti és emberi 
jogokra vonatkozó ENSZ-irányelvek1 uniós tagállamok általi végrehajtásáról;

49. úgy véli, hogy a fejlesztési együttműködésnek együtt kell járnia az emberi jogok és 
demokratikus alapelvek előmozdításával; ebben az összefüggésben emlékeztet az ENSZ 
nyilatkozatára, miszerint az emberi jogokon alapuló megközelítés hiányában nem lehet 
maradéktalanul megvalósítani a fejlesztési célokat; emlékeztet továbbá arra, hogy az EU 
elkötelezte magát a partnerországok támogatása mellett, figyelembe véve fejlettségi 
szintjüket és eredményeiket az emberi jogok és a demokrácia vonatkozásában;

50. üdvözli a 2014 áprilisában közzétett és a Tanács által üdvözölt bizottsági szolgálati 
munkadokumentumot, amely emberi jogokon alapuló megközelítést alkalmaz, és amely 
az uniós fejlesztési együttműködés vonatkozásában valamennyi emberi jogot felöleli;  
ösztönzi a Bizottságot, hogy kövesse nyomon az emberi jogokon alapuló megközelítés 
végrehajtását, továbbá biztosítsa, hogy az emberi jogok és a fejlesztési együttműködés 
az adott helyszínen kölcsönösen megerősítsék egymást;

51. elismeréssel nyugtázza az EKSZ és a Bizottság által készített, és a Tanács által 
támogatott, a terrorizmus elleni küzdelem vonatkozásában útmutatással szolgáló 
dokumentum2 megjelenését, amit az a cél vezérel, hogy a terrorizmus elleni 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
2 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm
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küzdelemben a harmadik országoknak segítséget nyújtó projektek tervezése és 
végrehajtása során biztosítva legyen az emberi jogok tiszteletben tartása; felhívja az 
EKSZ-t és a Bizottságot, hogy biztosítsák a dokumentum tényleges végrehajtását, 
kezdve annak széleskörű terjesztésével; ebben az összefüggésben támogatja az 
ISIS/Dáis által elkövetett emberi jogi jogsértések megakadályozására irányuló 
nemzetközi erőfeszítéseket;

52. szolidaritását fejezi ki a számos migránssal és menekülttel, akik konfliktusok, konkrét 
kormányzási mulasztások és az illegális bevándorlás és emberkereskedelem 
hálózatainak áldozataiként súlyos emberi jogi jogsértések áldozataivá válnak;  emellett 
mélységes sajnálatának ad hangot az Európai Unióban menedéket kereső emberek életét 
követelő tragédiák miatt;

53. hangsúlyozza, hogy a migrációs áramlások alapvető okait kell kezelni, és ezért a 
menekültválság külső dimenziójával kell foglalkozni, többek közt a 
szomszédságunkban zajló konfliktusok fenntartható megoldásainak megtalálása révén; 
hangsúlyozza a migráció átfogó, emberi jogokon alapuló megközelítésének 
szükségességét, és felhívja az Európai Uniót, hogy működjön együtt az ENSZ-szel, a 
regionális szervezetekkel, kormányokkal és nem kormányzati szervezetekkel a 
migrációs áramlások alapvető okainak kezelése érdekében; ebben az összefüggésben 
tudomásul veszi az Európai Unió tengeri erőinek az embercsempészek és 
emberkereskedők ellen a Földközi-tengeri térségben indított műveletét (EUNAVFOR 
Med);  üdvözli a Bizottság által 2015. szeptember 9-én javasolt, a menekültválság külső 
dimenzióinak kezelését célzó intézkedéseket;

Az emberi jogok és a demokrácia előmozdítása multilaterális szervezeteken keresztül

54. megismétli, hogy teljes mértékben támogatja az EU szilárd elkötelezettségét az emberi 
jogok és demokratikus alapelveknek az ENSZ és annak szakosodott ügynökségei, az 
Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet struktúráival való együttműködés révén 
történő előmozdítása mellett, összhangban az EUSZ 21. és 220. cikkével;

55. megismétli továbbá annak fontosságát, hogy az EU aktívan és következetesen részt 
vegyen az ENSZ valamennyi emberi jogi mechanizmusában, különösen az ENSZ-
közgyűlés Harmadik Bizottságában és az Emberi Jogi Tanácsban; tudomásul veszi az 
EKSZ, az EU New York-i és genfi küldöttsége és az uniós tagállamok uniós emberi jogi 
ügyekben az ENSZ szintjén mutatott következetességének fokozására irányuló 
erőfeszítéseit;  ösztönzi az EU-t, hogy hallassa nagyobb erővel a hangját, többek közt a
több régióra kiterjedő kezdeményezések egyre gyakrabban alkalmazott gyakorlatának 
fokozása és az állásfoglalások együttes támogatása, illetve az állásfoglalásokban való 
vezető szerepe révén; 

56. sajnálatosnak tartja, hogy a parlamenti küldöttség ENSZ-közgyűlésbe való 
delegálásának mára már intézményesített gyakorlatát 2014-ben nem követték; üdvözli e 
gyakorlat 2015-ben, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 28. ülésén való újbóli 
alkalmazását;

57. hangsúlyozza, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa hitelességének és legitimitásának 
megerősítése érdekében valamennyi tagnak a legmagasabb szintű emberi jogi normákat 
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kell követnie, illetve emberi jogi kötelezettségeit be kell tartania;

58. ismételten határozottan támogatja, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) igazságot
szolgáltat a nemzetközi közösség egésze szempontjából legsúlyosabb bűntettek – így a 
népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények, a háborús bűncselekmények és az 
agresszió bűntette – áldozatai számára;  sajnálatosnak tartja, hogy 2014-ben egyetlen 
állam sem ratifikálta a Római Statútumot; súlyos aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 
számos elfogatóparancsot máig nem hajtottak végre;

59. felhívja az EU-t és annak tagállamait, hogy tevőlegesen támogassák az NBB-t, valamint 
hogy annak határozatait a harmadik országokkal folytatott mindenfajta párbeszédben 
érvényesíték;

Az emberi jogok tiszteletben tartásának fokozása a világban 

60. emlékeztet rá, hogy a gondolat, a lelkiismeret, a vallás vagy a meggyőződés szabadsága 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában elismert alapvető emberi jog; 

61. felhívja az Európai Uniót és annak tagállamait, hogy növeljék a gondolat, a lelkiismeret, 
a vallás és a meggyőződés szabadsága tiszteletben tartásának fokozására irányuló 
erőfeszítéseiket, valamint hogy harmadik országokkal való kapcsolataik során 
mozdítsák elő a vallások közti párbeszédet; teljes mértékben támogatja azt a 
gyakorlatot, hogy az EU vezető szerepet vállal az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában és az 
ENSZ-közgyűlésben a vallás és a meggyőződés szabadsága témájában hozott tematikus 
határozatok vonatkozásában;  konkrét fellépést kér a vallás és a meggyőződés 
szabadságának előmozdításáról és védelméről szóló uniós iránymutatások hatékony 
végrehajtása érdekében, többek közt a központban és a küldöttségekben dolgozó uniós
alkalmazottak szisztematikus és következetes képzésének biztosítása révén;

62. üdvözli az alelnök/főképviselő és az Európa Tanács főtitkára 2014. októberi együttes 
nyilatkozatát1, amelyben ismét leszögezik, hogy minden esetben és minden 
körülmények között határozottan és feltétel nélkül ellenzik a halálbüntetés alkalmazását; 
továbbra is fenntartja azt az álláspontját, hogy az EU emberi jogokkal kapcsolatos 
politikája egyik központi célkitűzésévé kell tenni a halálbüntetés általános eltörlését;

63. aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy világszerte növekszik a halálos 
ítéletek száma; sajnálatosnak tartja, hogy Belarusz két év szünet után ismét folytatja a 
halálos ítéletek végrehajtását;  ezért ismételten felszólítja Belaruszt, hogy vezessen be 
moratóriumot a halálbüntetésre vonatkozóan, és hogy ez legyen az első lépés annak 
végleges eltörlése felé;

64. felhívja az Európai Uniót, hogy valamennyi diplomáciai és együttműködési eszköz 
felhasználásával továbbra is ösztönözze a halálbüntetést alkalmazó országokat annak 
eltörlésére; emellett ismét felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is kövesse nyomon 
a kivégzések körülményeit a halálbüntetést alkalmazó országokban;

65. úgy véli, hogy az ENSZ kínzás elleni egyezményének 30. évfordulóját követően és 
tekintettel arra, hogy a kínzás és rossz bánásmód világszerte továbbra is elterjedt 

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
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gyakorlat, az Európai Uniónak fokoznia kell e súlyos emberi jogi jogsértések 
felszámolására irányuló erőfeszítéseit; ezért sürgeti az EKSZ-t és az 
alelnököt/főképviselőt, hogy fokozottabb diplomáciai tevékenység és a témakör 
közvéleményben való rendszeresebb tudatosítása révén vegyen részt a kínzás és más 
kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemben;   
javasolja, hogy az EKSZ, az uniós küldöttségek és a tagállamok e cél érdekében teljes 
mértékben használjanak fel minden létező eszközt, így a kínzással kapcsolatos uniós 
iránymutatásokat1;  

66. a leghatározottabban elítéli a hátrányos megkülönböztetés valamennyi – többek között 
fajra, bőrszínre, nemre, nemi irányultságra, nyelvre, kultúrára, társadalmi eredetre, 
kasztra, születésre, életkorra, fogyatékosságra vagy bármely más körülményre alapozott 
– formáját; sürgeti az Uniót, hogy az emberi jogi és politikai párbeszéd, az uniós 
küldöttségek munkája és a nyilvános diplomácia révén fokozza a hátrányos 
megkülönböztetés, a rasszizmus és idegengyűlölet valamennyi formájának 
felszámolására irányuló erőfeszítéseit; sürgeti továbbá az Európai Uniót, hogy továbbra 
is mozdítsa elő a szóban forgó ügyet támogató valamennyi ENSZ-egyezmény – így a 
faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi 
egyezmény vagy a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény –
ratifikálását és maradéktalan végrehajtását; 

67. hangsúlyozza, hogy a harmadik országokban a kisebbségi közösségeknek sajátos 
szükségleteik vannak, és elő kell mozdítani e közösségek teljes mértékű egyenlőségét;

68. emlékeztet arra, hogy a 2014. évi Szaharov-díjat Dr. Denis Mukwege kapta meg a 
szexuális erőszak áldozataiért tett áldozatos munkájáért és a nők jogainak folyamatos 
előmozdításáért;  határozottan elítéli a nőkkel és a lányokkal szemben elkövetett 
erőszak és bántalmazás valamennyi formáját;

69. arra ösztönzi az Európai Uniót, hogy a KBVP-műveleteken belül továbbra is 
érvényesítse a nők támogatását, valamint hogy folytassa az ENSZ Biztonsági Tanácsa 
nőkről, békéről és biztonságról szóló, 1325(2000). számú határozatának2 végrehajtását 
célzó erőfeszítéseit; 

70. felhívja a Bizottságot, az EKSZ-t és az alelnököt/főképviselőt, hogy a nemek közti 
egyenlőségnek valamennyi szakpolitikájukban és programjukban való érvényesítése és 
a nemekkel kapcsolatos kérdések nyilvános felvetése révén továbbra is mozdítsák elő a 
nők politikai és gazdasági szerepvállalásának erősítését;   

71. ismételten megerősíti a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény és annak fakultatív 
jegyzőkönyve egyetemes ratifikálásának és hatékony végrehajtásának sürgős 
szükségességét;

72. üdvözli a Tanács a gyermekek jogainak előmozdításáról és védelméről szóló, 2014. 
decemberi következtetéseit3, és felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is nyújtson 
támogatást partnerországainak a gyermekekkel szembeni erőszak valamennyi formája 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
3 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=HU&f=ST%2015559%202014%20INIT
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elleni fellépéshez és a gyermekek jogainak védelmére meglévő kapacitásaik 
megerősítéséhez;

73. ismételten kéri a Bizottságot, hogy a következő öt évre vonatkozóan tegyen javaslatot 
egy átfogó gyermekjogi stratégiára és cselekvési tervre, amely támogatja a gyermekek 
jogainak előmozdítására irányuló uniós erőfeszítéseket, konkrétan a gyermekek vízhez, 
megfelelő higiénés körülményekhez, egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való 
hozzáférésének biztosításához való hozzájárulás, a gyermekmunka eltörlése és a 
gyermekek fegyveres konfliktusokban való segítése révén; 

74. üdvözli, hogy az EU tevőlegesen együttműködik az ENSZ számos, a gazdasági, 
szociális és kulturális jogokkal foglalkozó különleges előadójával, így a biztonságos 
ivóvízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való hozzáférés emberi jogával, az 
oktatáshoz való joggal, az élelemhez való joggal, a mélyszegénységgel és emberi 
jogokkal, valamint a megfelelő lakhatás kérdésével foglalkozó különleges előadókkal; 
pozitívumként értékeli, hogy a demokrácia és az emberi jogok európai eszközének a 
2014–2017 közötti időszakra vonatkozó, többéves indikatív programjában 
megerősítették a gazdasági, szociális és kulturális jogok előmozdítását, mely program 
többek közt hozzá kíván járulni a szakszervezetek megerősítéséhez, a bérekkel 
kapcsolatos kérdések fokozott tudatosításához, a földterületek védelméhez, a gazdasági 
helyzet megerősítésén keresztül történő társadalmi beilleszkedés előmozdításához, 
valamint a gazdasági megkülönböztetés és a munkahelyi erőszak csökkenéséhez; 

Uniós fellépés a demokrácia támogatása és megszilárdítása érdekében világszerte

75. hangsúlyozza, hogy az EU kötelezettséget vállalt ara, hogy a világ többi részével 
fenntartott kapcsolatai során fenntartja és előmozdítja az emberi jogok és demokratikus 
értékek tiszteletben tartását; emlékeztet rá, hogy a demokratikus rendszereket nem csak 
a szabad és méltányos választási eljárások, hanem többek közt a szólásszabadság és az 
egyesülés szabadsága, a jogállamiság, az elszámoltathatóság, az igazságszolgáltatás 
függetlensége, valamint a pártatlan közigazgatás jellemzik; hangsúlyozza, hogy a 
demokrácia és az emberi jogok elválaszthatatlanul összefonódnak egymással és 
kölcsönösen erősítik egymást, ahogyan arra a Tanács a demokráciának az EU 
külkapcsolatai keretében való támogatásáról szóló 2009. november 18-i 
következtetéseiben1 is emlékeztet; üdvözli, hogy az emberi jogokra és a demokráciára 
vonatkozó új uniós cselekvési terv fokozott figyelmet szentel a demokrácia támogatását 
célzó tevékenységeknek;

A véleménynyilvánítás szabadságának védelme és a civil társadalom megerősítése

76. megismétli, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága minden demokratikus társadalom 
kulcsfontosságú eleme, mivel a pluralizmus kultúráját táplálja, amely lehetővé teszi, 
hogy a polgárok felelősségre vonják kormányaikat és döntéshozóikat, és támogatja a 
jogállamiság tiszteletben tartását;  ezért sürgeti az Uniót, hogy fokozza a 
véleménynyilvánítás szabadságának külső politikái és eszközei révén való 
előmozdítására irányuló erőfeszítéseit;

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=HU&f=ST%2016081%202009%20INIT
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77. ismételten felhívja az Európai Uniót és annak tagállamait, hogy fokozottan kövessék 
nyomon a véleménynyilvánítás szabadsága és a média korlátozásának valamennyi 
formáját a harmadik országokban, valamint hogy késedelem nélkül és szisztematikusan 
ítéljék el ezeket a korlátozásokat; fontosnak tartja az online és offline 
véleménynyilvánítás szabadságáról szóló uniós iránymutatások hatékony végrehajtását, 
valamint ezen iránymutatások hatásának rendszeres nyomon követését;

78. mélységesen aggasztja, hogy a civil társadalom világszerte támadásoknak van kitéve;  
emlékeztet rá, hogy a független civil társadalom kulcsfontosságú szerepet játszik az 
emberi jogok védelmében és előmozdításában és a demokratikus társadalmak 
működésében;

79. pozitívumként értékeli, hogy az új cselekvési tervben az alelnök/főképviselő ismételten 
hangsúlyozta, hogy az EU elkötelezett a helyi szereplők és civil társadalmi szervezetek 
szerepének megerősítése mellett, valamint hangsúlyozza, hogy a civil társadalom, és 
különösen az emberi jogi jogvédők cselekvési terének jelentős leszűkülése miatt az 
Európai Uniónak fokozott figyelmet kell fordítania rájuk, és erőteljesebben fel kell 
lépnie érdekükben; ezért sürgeti az Európai Uniót és tagállamait, hogy dolgozzanak ki 
koherens és átfogó választ azokra a jelentős kihívásokra, amelyekkel a civil társadalom, 
így az emberi jogi jogvédők világszerte szembesülnek;

80. felhívja az Európai Uniót és tagállamait, hogy folyamatosan kövessék nyomon az 
egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértéseinek eseteit, ideértve a civil társadalmi 
szervezetekre és tevékenységeikre vonatkozó tiltások és korlátozások különböző 
formáit, és tegyék szóvá ezeket az ügyeket;

81. felhívja továbbá az Európai Uniót és tagállamait, hogy használjanak fel minden, 
rendelkezésre álló eszközt, így az emberi jogi párbeszédet, a politikai párbeszédet és a 
nyilvános diplomáciát, hogy rendszeresen felvessék a veszélyben lévő emberi jogi 
jogvédők és civil társadalmi aktivisták egyedi eseteit, különös tekintettel a bebörtönzött 
személyek ügyeire; ösztönzi az uniós küldöttségeket és a tagállamok diplomáciai 
személyzetét, hogy továbbra is tevőlegesen támogassák az emberi jogi jogvédőket a 
perek rendszeres nyomon követése, a fogvatartott aktivisták látogatása, valamint adott 
esetben az egyes esetekről szóló nyilatkozatok kiadása révén; hangsúlyozza továbbá a 
csendes diplomácia eszközeinek fontosságát az emberi jogi jogvédők védelme során;

82. pozitívumként értékeli, hogy az EU a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze 
(EIDHR) révén világszerte segítséget nyújt az emberi jogi jogvédőknek és a civil 
társadalomnak; hangsúlyozza, hogy kiemelten fontos az EIDHR-nek a leginkább 
veszélyben lévő emberi jogi jogvédők védelme céljából való felhasználása; 
hangsúlyozza továbbá, hogy a veszélyben lévő emberi jogi jogvédőknek nyújtott 
támogatás során elsősorban a hatékonysági kritériumot kell figyelembe venni, és el kell 
kerülni a túlságosan előíró feltételek megállapítását; felhívja a Bizottságot, az EKSZ-t 
és az uniós küldöttségeket az emberi jogi jogvédők támogatása céljából rendelkezésre 
álló alapok megfelelő felhasználásának biztosítására;

A szabad és méltányos választási eljárások, a jogállamiság tiszteletben tartása, az 
igazságszolgáltatás függetlensége és a pártatlan közigazgatás támogatása

83. üdvözli, hogy az EU 2014-ben nyolc választási megfigyelő missziót (EOM) és a nyolc 
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választási szakértői missziót (EEM) indított a világ számos országába; megismétli, hogy 
kedvezően ítéli meg a választási folyamatok vonatkozásában nyújtott uniós támogatást, 
valamint az Unió által a választási megfigyelőknek biztosított támogatást és választási 
segítségnyújtást;

84. emlékeztet a választási megfigyelő missziók által készített jelentések és ajánlások 
megfelelő nyomon követésének fontosságára, melynek révén fokozható a hatásuk és az 
érintett országok demokratikus normái tekintetében nyújtott uniós támogatás;

85. javasolja, hogy az EU fokozza a demokratikus folyamatok átfogóbb megközelítésének 
kialakítására irányuló erőfeszítéseit – mely folyamatoknak csak az egyik dimenzióját 
képezik a szabad és tisztességes választások –, hogy pozitívan járuljon hozzá a 
demokratikus intézmények és a választási folyamatokba vetett közbizalom 
megerősítéséhez világszerte;

86. e tekintetben pozitívumként értékeli, hogy 2014-ben, a Tanács 2009. novemberi 
következtetéseiben és a 2012-es, az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós 
cselekvési tervben tett kötelezettségvállalást követően, 12 kiválasztott uniós 
küldöttségben elindult a demokráciatámogatással kapcsolatos kísérleti projektek 
második generációja; nyomatékosan hangsúlyozza, hogy e kísérleti projektek jelentős 
szerepet játszanak a demokráciatámogatás nagyobb koherenciájának az EU külső 
politikái és eszközei által történő megvalósításában;

87. üdvözli, hogy a Bizottság, az EKSZ és a tagállamok az emberi jogokra és a 
demokráciára vonatkozó új uniós cselekvési tervben kötelezettséget vállaltak arra, hogy 
a harmadik országokban határozottabban és következetesebben működnek együtt a 
választások lebonyolításáért felelős szervekkel, parlamenti intézményekkel és civil 
társadalmi szervezetekkel, hogy hozzájáruljanak azok szerepének növeléséhez, és ennek 
érdekében a demokratikus folyamatok megerősítéséhez;

88. emlékeztet arra, hogy a demokráciába való átmenetekből a bővítés és a 
szomszédságpolitikák keretében nyert tapasztalatok és tanulságok pozitív módon 
járulhatnak hozzá azoknak a legjobb gyakorlatoknak az azonosításához, amelyeket 
világszerte fel lehetne használni az egyéb demokratizálódási folyamatok támogatására 
és megszilárdítására;

89. emlékeztet arra, hogy a korrupció fenyegetést jelent az emberi jogok egyenlő 
érvényesülésére és aláássa a demokratikus folyamatokat, így a jogállamiságot és 
tisztességes igazságszolgáltatást;  emlékeztet továbbá arra, hogy az EU kizárólagos 
hatáskört kért az ENSZ Korrupció elleni egyezményének (UNCAC) aláírása 
tekintetében;

90. hangot ad azon véleményének, hogy az Európai Uniónak a harmadik országokkal 
folytatott párbeszéd valamennyi platformján hangsúlyoznia kell a közügyek, az 
államháztartás és a köztulajdon sérthetetlenségének, elszámoltathatóságának, valamint 
megfelelő igazgatásának fontosságát, az UNCAC-ban foglaltak szerint;  javasolja, hogy 
az EU következetesebben és szisztematikusabban támogassa a harmadik országokat a 
korrupció kezelésében azáltal, hogy szakértelmet és támogatást biztosít számukra 
független és hatékony korrupcióellenes intézmények létrehozásában és 
megszilárdításában;
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91. úgy véli, hogy az Európai Uniónak fokoznia kell a jogállamiságnak és az 
igazságszolgáltatás függetlenségének előmozdítására irányuló erőfeszítéseit 
multilaterális és bilaterális szinten; ösztönzi az Európai Uniót, hogy a harmadik 
országokban folyó jogalkotási és intézményi reformfolyamatok tekintetében biztosított 
segítségnyújtással világszerte támogassa a méltányos közigazgatást és 
igazságszolgáltatást; ösztönzi továbbá az uniós küldöttségeket és a tagállamok 
nagykövetségeit, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségének előmozdítása céljából 
rendszeresen kövessék nyomon a bírósági eljárásokat;

* * *
92. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EU 
emberi jogi különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, 
az ENSZ Biztonsági Tanácsának, az ENSZ főtitkárának, a 70. ENSZ-közgyűlés 
elnökének, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa elnökének, az ENSZ emberi jogi 
főbiztosának és az EU küldöttségvezetőinek.


