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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos 
Sąjungos politikos šioje srityje
(2015/2229(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir kitas Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių srities sutartis ir dokumentus,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 3, 21 ir 23 straipsnius,

– atsižvelgdamas į ES strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir 
demokratijos srityje1, kuriuos Užsienio reikalų taryba patvirtino 2012 m. birželio 25 d.,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos žmogaus teisių gaires,

– atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 20 d. Tarybos priimtą 2015–2019 m. ES veiksmų 
planas žmogaus teisių ir demokratijos srityje,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 14 d. Tarybos išvadas dėl vystymosi politikos 
poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė2,

– atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimą 2015/260, kuriuo 
pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais 
įgaliojimų terminas3,

– atsižvelgdamas į savo skubias rezoliucijas dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės 
valstybės principų pažeidimų,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių gynėjams 
palankių ES politikos priemonių4,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl ES išorės politikos, kuria 
remiamas demokratijos diegimas5,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl spaudos ir žiniasklaidos 
laisvės pasaulyje6,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 8 d. rezoliuciją „Korupcija viešajame ir 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/lt/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
4 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0226.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0334.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0274.



PE567.654v01-00 4/18 PR\1072443LT.doc

LT

privačiajame sektoriuose: poveikis žmogaus teisėms trečiosiose šalyse“1,

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. kovo 13 d. rezoliuciją „ES prioritetai 25-ojoje JT 
Žmogaus teisių tarybos sesijoje“2,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl ES prioritetų JT Žmogaus 
teisių taryboje 2015 m.3,

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 2 d. rekomendaciją Tarybai dėl Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos 69-osios sesijos4,

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl kankinimo panaikinimo 
pasaulyje5,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl 
žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje 
srityje6,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. birželio 18 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės 
politikos peržiūros7,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. rugsėjo 10 d. rezoliuciją dėl migracijos ir pabėgėlių 
Europoje8,

– atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 8 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„2014–2015 m.9 plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“,

– atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 30 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą 
„Teisėmis grindžiamas požiūris, apimantis visas žmogaus teises, ES bendradarbiavimo 
vystymosi labui srityje10,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto bei 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A8–0000/2015),

A. kadangi pagal ES sutarties 21 straipsnį ES įpareigojama plėtoti bendrą užsienio ir 
saugumo politiką, remiantis demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių visuotinumo bei nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir 
solidarumo principais ir laikantis Jungtinių Tautų chartijoje ir tarptautinėje teisėje 

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

B. kadangi visame pasaulyje kyla sunkumų laikytis žmogaus teisių ir gresia pavojus, kad 
žmogaus teisių bus nesilaikoma;

C. kadangi daugiau kaip pusė pasaulio gyventojų vis dar gyvena nedemokratinių režimų 
šalyse ir kadangi pastaruosius kelerius metus laisvės pasaulyje nuolat mažėjo;

D. kadangi ES įsipareigojimas užtikrinti veiksmingą daugiašališkumą, kurio pagrindas yra 
Jungtinės Tautos, yra neatsiejama Sąjungos išorės politikos dalis ir šis įsipareigojimas 
pagrįstas įsitikinimu, kad visuotinėmis taisyklėmis ir vertybėmis grindžiama daugiašalė 
sistema geriausiai tinka su globaliomis krizėmis, sunkumais ir grėsmėmis susijusiems 
klausimams spręsti;

E. kadangi norint vykdyti sėkmingą ES žmogaus teisių politiką būtina didesnė ES vidaus ir 
išorės politikos darna;

F. kadangi po to, kai buvo pasiūlytas naujas veiksmų planas žmogaus teisių ir 
demokratijos srityje, Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo 
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja (vyriausioji įgaliotinė ir pirmininko 
pavaduotoja) pareiškė, jog žmogaus teises ji laikys vienu svarbiausių savo kadencijos 
prioritetų ir ketina visada jomis vadovautis palaikydama santykius su ES institucijomis, 
taip pat su trečiosiomis šalimis, tarptautinėmis organizacijomis ir pilietine visuomene;

G. kadangi  Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), Komisija, Taryba ir valstybės narės 
atsakingos už naujojo veiksmų plano įgyvendinimą;

H. kadangi užtikrinti pakankamai išteklių siekiant geriau propaguoti žmogaus teises ir 
demokratiją trečiosiose šalyse reikia;

I. kadangi bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis visuose dvišaliuose ir daugiašaliuose 
forumuose yra viena iš pačių veiksmingiausių priemonių norint spręsti žmogaus teisių 
klausimus trečiosiose šalyse;

J. kadangi paramos žmogaus teisėms ir demokratijai politika integruota į kitas su išorės 
aspektu susijusias ES politikos sritis, pvz., prekybą ir vystymąsi;

K. kadangi migracija yra didelis ES išorės politikos išbandymas, į kurį reaguojant būtina 
rasti neatidėliotinus ir veiksmingus sprendimus;

L. kadangi mirties bausmė ir toliau ES kelia daugiausia susirūpinimo bendraujant su 
trečiosiomis šalimis;

M. kadangi vaikams ir moterims gresia vis daugiau pavojų, ypač karo zonose;

N. kadangi religijų ir kultūrų dialoguose reikia besąlygiškai remti minties, sąžinės, religijos 
ir tikėjimo laisvę;

O. kadangi ES mano, jog sprendžiant žmogaus teisių pažeidimų klausimus vienas iš 
svarbiausių jos prioritetų yra glaudžiai bendradarbiauti su pilietine visuomene 
trečiosiose šalyse;
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Bendrosios aplinkybės

1. reiškia gilų susirūpinimą dėl to, kad visame pasaulyje žmogaus teisės ir demokratinės 
vertybės atsiduria vis didesniame pavojuje;

2. ragina ES ir jos valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad žmogaus teisės ir 
demokratijos vertybės būtų laikomos svarbiausiu jų santykių su platesniu pasauliu 
aspektu, kaip jos įsipareigojo SESV;

3. primena, kad ypač svarbu užtikrinti didesnę ES vidaus ir išorės politikos, susijusios su 
pagarba žmogaus teisėms ir demokratijos vertybėms, darną; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad šiame pranešime svarstoma ES išorės politika, skirta žmogaus teisėms 
puoselėti, tačiau Parlamentas taip pat priima metinį pranešimą dėl pagrindinių teisių 
padėties Europos Sąjungoje, kurį rengia Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetas;

4. mano, kad siekdamos vykdyti savo įsipareigojimą puoselėti žmogaus teises ir 
demokratiją pasaulyje, ES ir jos valstybės narės turi reikšti nuoseklią ir vieningą 
nuomonę ir užtikrinti, kad jų siunčiama žinia būtų išgirsta;

5. be to, pabrėžia, kad svarbus glaudus Komisijos, Tarybos, EIVT, Parlamento ir ES 
delegacijų bendradarbiavimas siekiant gerinti bendrą ES žmogaus teisių ir demokratijos 
politikos suderinamumą ir laikyti šią politiką svarbiausia iš visų su išorės aspektu 
susijusių ES politikos sričių;

6. atkreipia dėmesį į ilgalaikį savo įsipareigojimą remti žmogaus teises ir puoselėti 
demokratines vertybes – tai rodo, be kita ko, kasmetinės Sacharovo premijos už minties 
laisvę teikimas, Žmogaus teisių pakomitečio darbas ir per mėnesines sesijas vykstančios 
diskusijos ir priimamos rezoliucijos dėl konkrečių žmogaus teisių, demokratijos ir 
teisinės valstybės pricipų pažeidimų;

ES politikos priemonės, kuriomis visame pasaulyje propaguojamos žmogaus teisės

ES metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje

7. palankiai vertina tai, kad priimta ES metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos 
pasaulyje 2014 m.; mano, kad metinė ataskaita yra būtina ES žmogaus teisių ir 
demokratijos pasaulyje politikos analizės, komunikacijos ir diskusijų dėl jos priemonė;

8. primena savo kvietimą vyriausiajai įgaliotinei ir pirmininko pavaduotojai du kartus per 
metus – kai pristatoma ES metinė ataskaita ir kai svarstomas Parlamento pranešimas –
dalyvauti plenarinių sesijų diskusijose su Europos Parlamento nariais; apgailestauja, kad 
Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) nepateikė atsakymo raštu, 
reaguodama į Parlamento rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir 
demokratijos pasaulyje 2013 m.; primena, kad tokie atsakymai raštu yra svarbūs 
tarpinstituciniams santykiams, nes jie suteikia galimybę sistemingai ir nuodugniai 
reaguoti į visus Parlamento iškeltus klausimus;

9. giria EIVT ir Komisiją už tai, kad jos pateikė išsamias ataskaitas dėl veiklos, kurią 
2014 m. ES vykdė žmogaus teisių ir demokratijos srityje; vis dėlto mano, kad galima 
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būtų gerinti dabartinę metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos formą 
suteikiant daugiau informacijos apie konkretų ES veiksmų poveikį žmogaus teisėms ir 
demokratijai trečiosiose šalyse;

10. todėl rekomenduoja EIVT rengiant metinę ataskaitą dažniau naudoti analitinį metodą ir 
toliau teikti ES strateginės programos ir veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitas; mano, 
kad metinėje ataskaitoje turėtų būti ne tik pabrėžiami ES šios srities pasiekimai ir 
geriausia šios srities praktika, bet ir nurodoma, su kokiais sunkumais ir apribojimais 
susiduria ES, stengdamasi propaguoti žmogaus teises ir demokratiją trečiosiose šalyse, 
taip pat kokias išvadas galima daryti galvojant apie konkrečius veiksmus ateinančiais 
metais;

11. toliau laikosi nuomonės, kad metinėje ataskaitoje pateikiamos atskiroms šalims skirtos 
ataskaitos turėtų būti ne tokio aprašomojo pobūdžio, jose veikiau turėtų būti geriau 
nagrinėjamas atskirų šalių žmogaus teisių strategijų įgyvendinimas ir apžvelgiamas ES 
veiksmų poveikis vietoje;

ES strateginė programa ir (naujas) veiksmų planas žmogaus teisių ir demokratijos srityje

12. primena savo nuomonę, kad ES strateginės programos ir veiksmų plano žmogaus teisių 
ir demokratijos srityje 2012 m. priėmimas buvo svarbus etapas ES siekiant, kad 
žmogaus teisės ir demokratija būtų laikomos svarbiausiu jų santykių su likusiu pasauliu 
aspektu;

13. palankiai vertina tai, kad 2015 m. liepos mėn. Taryba patvritino naują veiksmų planą 
žmogaus teisių ir demokratijos srityje (2015–2019 m.); palankiai vertina tai, kad EIVT, 
vertindama pirmąjį veiksmų planą ir rengdama naująjį, konsultavosi su Komisija, 
Parlamentu, valstybėmis narėmis, pilietine visuomene ir regioninėmis bei tarptautinėmis 
organizacijomis;

14. džiaugiasi atnaujintu ES įsipareigojimu propaguoti ir ginti žmogaus teises ir 
demokratiją visame pasaulyje; atkreipia dėmesį į tai, kad veiksmų plane siekiama 
sudaryti galimybę ES taikyti kryptingesnį, sistemiškesnį ir geriau koordinuojamą 
metodą žmogaus teisių ir demokratijos srityje, taip pat didinti savo politikos ir 
naudojamų priemonių poveikį vietos lygmeniu; atsižvelgdamas į tai, pritaria tam, kad 
pirmenybė būtų teikiama penkioms strateginėms veiklos sritims;

15. ragina vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją, EIVT, Komisiją, Tarybą ir 
valstybes nares užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų naujojo veiksmų plano vykdymą; ypač 
atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu didinti priemonių, kurias ES naudoja siekdama 
skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir demokratiją pasaulyje, veiksmingumą ir didinti jų 
poveikį vietos lygmeniu; primena, kad svarbu dėti daugiau pastangų siekiant integruoti 
žmogaus teisių ir demokratijos aspektus į visus ES išorės veiksmus, įskaitant aukštą 
politinį lygmenį;

16. pabrėžia, kad siekdama įvykdyti naujame veiksmų plane užsibrėžtus tikslus, ES turi 
skirti pakankamai išteklių ir ugdyti gebėjimus, tiek atsižvelgiant į žmogiškuosius 
išteklius delegacijose ir būstinėse, tiek atsižvelgiant į projektams skiriamas lėšas;

17. primena savo požiūrį, kad norint nuosekliai ir darniai įgyvendinti žmogaus teisių ir 
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demokratijos darbotvarkę reikia tvirto valstybių narių ir ES institucijų sutarimo ir 
geresnio jų veiklos koordinavimo; primygtinai pabrėžia, kad valstybės narės turėtų 
aktyviau dalyvauti įgyvendinant veiksmų planą ir ES strateginę programą ir naudoti 
juos kaip savo projektą propaguodamos žmogaus teises ir demokratiją dvišaliuose ir 
daugiašaliuose santykiuose;

18. atsižvelgdamas į tai, ragina Užsienio reikalų Tarybą reguliariai aptarti demokratijos ir 
žmogaus teisių klausimais; dar kartą ragina ES Užsienio reikalų tarybą kasmet rengti 
viešas diskusijas dėl ES veiksmų žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

19. giria EIVT ir Komisiją už tai, kad jos teikė pirmojo veiksmų plano vykdymo ataskaitas 
ir tikisi, kad bus teikiamos ir naujojo veiksmų plano ataskaitos; be to, primena savo 
pasiryžimą glaudžiai bendradarbiauti ir dalyvauti konsultacijose dėl naujojo veiksmų 
plano įgyvendinimo;

Kitų ES politinių priemonių apžvalga

20. reiškia susirūpinimą dėl neseniai vykdyto EIVT ir jos Žmogaus teisių direktorato 
pertvarkymo ir poveikio, kurį toks pertvarkymas galėtų turėti ES gebėjimui integruoti 
žmogaus teisių aspektą į visas išorės politikos sritis; ragina EIVT imtis visų būtinų 
priemonių siekiant užtikrinti, kad naujajam vykdomajam direktoriui, atsakingam už 
žmogaus teises, pasaulinius ir daugiašalius klausimus, būtų suteikti įgaliojimai ir 
pakankamai išteklių siekiant, kad žmogaus teisės būtų integruotos į EIVT darbą;

21. primena, kad ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais (toliau – specialusis 
įgaliotinis) įgaliojimai labai svarbūs siekiant gerinti ES žmogaus teisių ir demokratinių 
principų saugojimo ir propagavimo visame pasaulyje veiklos matomumą ir 
veiksmingumą; giria šiuo metu šias pareigas einantį asmenį už svarbius laimėjimus ir 
tai, kad jis reguliariai diskutuoja su Parlamentu ir pilietine visuomene;

22. palankiai vertina tai, kad specialiojo įgaliotinio įgaliojimai pratęsti iki 2017 m. vasario 
mėn., ir primena savo raginimą šiuos įgaliojimus padaryti nuolatiniais; todėl 
rekomenduoja suteikti ES specialiajam įgaliotiniui iniciatyvos teisę, didesnį matomumą 
visuomenėje ir pakankamai darbuotojų bei finansinių išteklių, kad būtų išnaudotos visos 
jo galimybės;

23. primena savo raginimą Tarybai už atskiras geografines teritorijas atsakingų ES 
specialiųjų įgaliotinių įgaliojimuose nustatyti reikalavimą glaudžiai bendradarbiauti su 
ES specialiuoju įgaliotiniu žmogaus teisių klausimais;

24. atkreipia dėmesį į tai, kad po atlikto bendro ES delegacijų, ES institucijų ir valstybių 
narių darbo Politinis ir saugumo komitetas patvirtino 132 konkrečioms šalims skirtas 
žmogaus teisių srities strategijas; dar kartą primena, kad remia konkrečioms šalims 
skirtų žmogaus teisių srities strategijų tikslą pritaikyti ES veiksmus prie konkrečios 
kiekvienos šalies padėties ir poreikių; ragina toliau gerinti ES delegacijų, valstybių 
narių ambasadų ir ES institucijų bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant 
konkrečioms šalims skirtas žmogaus teisių srities strategijas;

25. kartoja savo raginimą suteikti Europos Parlamento nariams galimybę susipažinti su 
strategijų turiniu, kad būtų galima vykdyti tam tikro lygio kontrolę; primygtinai ragina 
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EIVT į kiekvieną strategiją įtraukti aiškius ir išmatuojamus pažangos rodiklius;

26. tvirtai pabrėžia, kad į konkrečioms šalims skirtas žmogaus teisių srities strategijas 
svarbu atsižvelgti visais politikos konkrečių trečiųjų šalių atžvilgiu formavimo 
lygmenimis, be kita ko, rengiant aukšto lygio politinius dialogus, šalių strateginius 
dokumentus ir metines veiksmų programas;

27. palankiai vertina tai, kad visos delegacijos ir bendros saugumo ir gynybos politikos 
(BSGP) misijos steigia žmogaus teisių ir (arba) lyčių klausimų centrus; vis dėlto 
atkreipia dėmesį į tai, kad internete skelbiama informacija daugeliu atvejų yra pasenusi, 
taigi ragina skubiai ją peržiūrėti;

28. primena savo rekomendaciją vyriausiąjai įgaliotinei ir pirmininko pavaduotojai ir EIVT 
parengti aiškias veiklos gaires, aptariant centrų vaidmenį delegacijose, kad jie būtų 
įgalioti veikti kaip tikri patarėjai žmogaus teisių klausimais ir jiems sudarytos galimybės 
veiksmingai atlikti savo darbą; mano, kad žmogaus teisių centrų darbą taip pat turėtų 
remti valstybių narių diplomatinio korpuso darbuotojai;

29. pripažįsta, kad dialogai su trečiosiomis šalimis žmogaus teisių klausimais gali būti 
veiksminga dvišalio įsipareigojimo ir bendradarbiavimo priemonė siekiant propaguoti 
žmogaus teises ir jas saugoti; todėl palankiai vertina tai, kad dialogai žmogaus teisių 
klausimais užmezgami su vis daugiau šalių; palankiai vertina tai, kad pirmasis dialogas 
žmogaus teisių klausimais surengtas su Mianmaru / Birma;

30. ragina vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją ir EIVT rengti dialogus žmogaus 
teisių klausimais ir atitinkamus seminarus pilietinei visuomenei turint aiškų tikslą ir 
siekiant rezultatų, numatytų konkrečiai šaliai skirtoje žmogaus teisių srities strategijoje; 
ragina EIVT nuosekliai rengti parengiamąjį dialogą su pilietinės visuomenės 
organizacijomis, kuris turėtų savaime peraugti į tikrąjį dialogą; be to, ragina vyriausiąją 
įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją ir EIVT per dialogus žmogaus teisių klausimais 
atsakingai ir skaidriai priminti konkrečius žmogaus teisių gynėjų atvejus; mano, kad 
labai svarbu, jog EIVT sistemingai užtikrintų, kad būtų laikomasi visų įsipareigojimų, 
prisiimtų per dialogus žmogaus teisių klausimais;

31. dar kartą ragina Europos išorės veiksmų tarnybą sukurti išsamų mechanizmą, skirtą 
dialogų žmogaus teisių klausimais padėčiai stebėti ir vertinti siekiant padidinti tokių 
dialogų poveikį; mano, kad tuo atveju, kai tokie dialogai nuolat neduoda rezultatų, 
atitinkamoje šalyje reikėtų naudoti alternatyvias priemones, kurios padėtų siekti 
pažangos žmogaus teisių srityje; atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad dialogas žmogaus 
teisių klausimais su Rusija buvo sustabdytas 2014 m.; todėl ragina EIVT išsamiai 
persvarstyti savo žmogaus teisių strategiją Rusijos atžvilgiu;

32. palankiai vertina tai, kad 2014 m. gegužės mėn. Taryba patvirtino ES žmogaus teisių 
gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime1; vis dėlto primena savo 
prašymą EIVT, kad ji paaiškintų, kaip vykdomas temų, kurioms taikomos ES gairės, 
atrankos procesas ir kad prieš pasirinkdama temas ji šiuo klausimu konsultuotųsi su 
Parlamentu ir pilietine visuomene;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
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33. dar kartą ragina vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją ir EIVT, atsižvelgiant į 
tragiškus įvykius kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Sirijoje ir Irake, persvarstyti ES gaires 
dėl tarptautinės humanitarinės teisės (THT)1; atsižvelgdamas į tai, rekomenduoja EIVT 
remti pilietinės visuomenės organizacijas, kurios skatina valstybinius ir nevalstybinius 
subjektus laikytis THT; be to, ragina ES aktyviai naudoti visas turimas priemones 
siekiant, jog valstybiniai ir nevalstybiniai subjektai laikytųsi tarptautinės humanitarinės 
teisės reikalavimų;

34. primygtinai pabrėžia, kad svarbu reguliariai vertinti, kaip įgyvendinamos ES gairės dėl 
žmogaus teisių ir tam naudoti gerai apibrėžtus rodiklius; mano, kad siekiant tinkamai 
įgyvendinti šias gaires reikia imtis tolesnių priemonių, kuriomis siekiama didinti EIVT 
ir ES delegacijų darbuotojų informuotumą apie gairių turinį;

ES išorės politika ir priemonėmis užtikrinti žmogaus teisių ir demokratijos propagavimą

35. primena, kad ES įsipareigojo savo santykiuose su trečiosiomis šalimis itin daug dėmesio 
skirti žmogaus teisių ir demokratijos aspektams; todėl pabrėžia, kad žmogaus teisių ir 
demokratinių principų pažangą reikia remti visose su išorės aspektu susijusiose ES 
politikos srityse, pavyzdžiui, plėtros ir kaimynystės politikos, bendros saugumo ir 
gynybos politikos, taip pat vystymosi, prekybos, teisingumo ir vidaus reikalų politikos 
srityse;

36. atkreipia dėmesį į Komisijos pastangas laikytis įsipareigojimo įtraukti žmogaus teisių 
nuostatas į savo rengiamus teisėkūros ir ne teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
įgyvendinimo priemonių ir prekybos susitarimų poveikio vertinimus; ragina Komisiją 
gerinti poveikio vertinimų kokybę ir visapusiškumą ir užtikrinti, kad į dokumentus būtų 
sistemingai įtraukiami žmogaus teisių klausimai;

37. primena, kad ES plėtros politika yra viena iš svariausių pagarbos žmogaus teisėms ir 
demokratijos principams stiprinimo priemonių; todėl palankiai vertina tai, kad per 
stojimo derybas dėl skyrių dėl teisminių institucijų ir pagrindinių teisių bei teisingumo, 
laisvės ir saugumo taikomas naujas požiūris, pagal kurį tinkamai atsižvelgiama į laiką, 
kurio reikia, kad šios reformos būtų tinkamai įgyvendintos;

38. reiškia susirūpinimą dėl žodžio ir žiniasklaidos laisvės suvaržymų kai kuriose plėtros 
šalyse; pabrėžia, kad tose šalyse reikia nedelsiant didinti žiniasklaidos 
nepriklausomumą ir spręsti žurnalistams taikomo politinio ir ekonominio spaudimo, dėl 
kurio dažnai atsiranda vidinė cenzūra, klausimus; ragina Komisiją stojimo derybų 
procese toliau teikti pirmenybę žodžio ir žiniasklaidos laisvės užtikrinimui;

39. apgailestauja, kad vis dar nepavyksta tinkamai įgyvendinti mažumų apsaugos teisinės
sistemos, kaip nurodoma Komisijos 2014–2015 m. plėtros strategijoje2; ragina plėtros 
šalis dėti daugiau pastangų siekiant sukurti mažumų pripažinimo kultūrą, pavyzdžiui, 
geriau įtraukiant mažumas į švietimo sistemą;

40. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad blogėja demokratinė politinė kultūra kai kuriose 
šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse; primena, kad politinis dialogas, 

                                               
1 https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf
2 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_lt.pdf
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kompromisų ieškojimas ir visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimas sprendimų priėmimo 
procese yra svarbiausi demokratinės sistemos veiksniai; taip pat susirūpinęs atkreipia 
dėmesį į tai, kad plėtros šalys daro nepakankamą pažangą gerindamos teisminių 
institucijų nepriklausomumą ir kovodamos su korupcija; kartu su Komisija ragina 
plėtros šalis siekti patikimų rezultatų vykdant tyrimus, baudžiamąjį persekiojimą ir 
priimant galutinius nuosprendžius;

41. atsižvelgdamas į vykdomą Europos kaimynystės politikos peržiūrą, primena, kad ES 
sutartyje nustatyta, jog Sąjunga su kaimyninėmis šalimis turi plėtoti ypatingus 
santykius, grindžiamus Sąjungos vertybėmis, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms ir 
demokratijai1; pabrėžia, kad dėl didelių sunkumų, kuriuos rytinės ir pietinės kaimyninės 
šalys patyrė per pastaruosius kelerius metus, labai nukentėjo pagarba žmogaus teisėms 
ir demokratijos principams;

42. taigi reiškia savo įsitikinimą, kad žmogaus teisių ir demokratinių principų propagavimas 
ir toliau turi būti svarbiausias persvarstytos Europos kaimynystės politikos aspektas; 
kartoja, kad žmogaus teisių ir demokratijos propagavimas tuo pat metu naudinga ir 
šalims partnerėms, ir ES;

43. pabrėžia, kad ES turėtų toliau aktyviai remti demokratinių ir veiksmingų kaimyninių 
šalių žmogaus teisių institucijų ir pilietinės visuomenės pastangas skatinti demokratiją ir 
pagarbą žmogaus teisėms; atsižvelgdamas į tai, teigiamai vertina nuoseklią Europos 
demokratijos fondo veiklą rytinėse ir pietinėse ES kaimyninėse šalyse skatinant 
demokratiją ir pagarbą pagrindinėms teisėms ir laisvėms;

44. dar kartą pabrėžia, jog pritaria nuostatų dėl žmogaus teisių įtraukimui į ES ir trečiųjų 
šalių tarptautinius susitarimus; ragina Komisiją veiksmingai ir sistemingai stebėti, kaip 
įgyvendinamos nuostatos dėl žmogaus teisių, ir nuolat informuoti Parlamentą apie tai, 
kaip šalys partnerės šių teisių laikosi;

45. palankiai vertina tai, kad 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja bendroji lengvatinių muitų 
tarifų sistema (BLS) (Reglamentas (ES) Nr. 978/2012); teigiamai vertina tai, kad iki 
2014 m. pabaigos 14-ai šalių buvo suteiktos BLS+ lengvatos, jas naudojant kaip 
priemonę, kuria skatinama veiksmingai įgyvendinti 27-ias pagrindines tarptautines 
konvencijas dėl žmogaus teisių ir darbo standartų; tikisi, kad Komisija iki 2015 m. 
pabaigos Parlamentui ir Tarybai pateiks ataskaitą dėl to, kaip BLS+ lengvatomis 
besinaudojančios šalys ratifikuoja šias konvencijas ir kaip veiksmingai jas įgyvendina;

46. dar kartą tvirtina, kad ES bendrovės, vykdančioms veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 
griežtai laikytis tarptautinių žmogaus teisių standartų; be to, dar kartą tvirtina, kad 
svarbu skatinti įmonių socialinę atsakomybę, taip pat svarbu, kad Europos įmonės 
atliktų vadovaujantį vaidmenį propaguodamos tarptautinius verslo ir žmogaus teisių 
standartus;

47. taigi mano, kad EIVT turėtų reikalauti, jog ES delegacijos užmegztų ryšius su ES 
bendrovėmis, vykdančioms veiklą trečiosiose šalyse, siekdamos, kad jos, vykdydamos 
savo verslo veiklą, propaguotų pagarbą žmogaus teisėms; be to, primena savo 
reikalavimą, kad ES delegacijos į šalyse skelbiamus kvietimus teikti paraiškas Europos 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:LT:PDF
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demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės (EDŽTRP) paramai gauti kaip 
prioritetą įtrauktų žmogaus teisių laikymąsi verslo veikloje;

48. primena savo raginimą Komisijai iki 2015 m. pabaigos pateikti ataskaitą dėl JT 
pagrindinių verslo ir žmogaus teisių principų1 įgyvendinimo ES valstybėse narėse;

49. mano, kad vystomasis bendradarbiavimas ir žmogaus teisių ir demokratijos principų 
propagavimas turėtų būti glaudžiai derinami; atsižvelgdamas į tai, primena, jog JT 
pareiškė, kad nesilaikant žmogaus teisėmis pagrįsto požiūrio negalima visapusiškai 
pasiekti vystymosi tikslų; taip pat primena, kad ES įsipareigojo padėti šalims 
partnerėms, atsižvelgdama į jų vystymosi padėtį ir žmogaus teisių ir demokratijos 
srityse daromą pažangą;

50. teigiamai vertina Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl teisėmis grindžiamo 
požiūrio, apimančio visas žmogaus teises ES vystomojo bendradarbiavimo srityje, kuris 
buvo paskelbtas 2014 m. balandžio mėn. ir kurį palankiai įvertino Taryba; ragina 
Komisiją stebėti, kaip įgyvendinamas teisėmis grindžiamas požiūris, ir užtikrinti, kad 
žmogaus teisės bei vystomasis bendradarbiavimas papildytų vienas kitą vietos lygiu;

51. teigiamai vertina kovos su terorizmu rekomendacinį dokumentą2, kurį parengė EIVT ir 
Komisija ir kurį patvirtino Taryba, siekdamos užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms 
planuojant ir įgyvendinant kovos su terorizmu pagalbos trečiosioms šalims projektus; 
ragina EIVT ir Komisiją užtikrinti veiksmingą dokumento įgyvendinimą ir visų pirma 
plačiai jį išplatinti; atsižvelgdamas į tai, remia tarptautines pastangas nutraukti 
grupuotės „Da’esh“ vykdomus žmogaus teisių pažeidimus;

52. reiškia savo solidarumą su daugybe pabėgėlių ir migrantų, kurie kenčia dėl rimtų 
žmogaus teisių pažeidimų, būdami konflitų, akivaizdžių valdymo klaidų, nelegalios 
imigracijos ir prekybos žmonėmis tinklų aukomis; taip pat reiškia gilų apgailestavimą
dėl to, kad tragiškai žuvo prieglobsčio ES ieškantys asmenys;

53. pabrėžia, kad reikia kuo skubiau šalinti pagrindines migracijos srautų priežastis, taigi 
spręsti pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimą, be kita ko, randant tvarius konfliktų 
mūsų kaimynystėje sprendimus; pabrėžia, kad reikia išsamaus žmogaus teisėmis 
grindžiamo požiūrio į migraciją, ir ragina ES bendradarbiauti su JT, regioninėmis 
organizacijomis, vyriausybėmis ir NVO siekiant pašalinti pagrindines migracijos srautų 
priežastis; atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos karinę operaciją Viduržemio jūros 
regiono pietų centrinėje dalyje (EUNAVFOR MED), nukreiptą prieš neteisėtai 
migrantus gabenančius asmenis ir prekeivius žmonėmis Viduržemio jūros regione; 
palankiai vertina Komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. pasiūlytas priemones, skirtas 
pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimui spręsti;

Žmogaus teisių ir demokratijos puoselėjimas pasitelkiant daugiašales organizacijas

54. dar kartą tvirtina, kad visapusiškai remia tvirtą ES įsipareigojimą skatinti žmogaus 
teisių ir demokratinių principų laikymosi pažangą bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų 
struktūromis ir jų specializuotomis agentūromis, Europos Taryba, Europos saugumo ir 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
2 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm



PR\1072443LT.doc 13/18 PE567.654v01-00

LT

bendradarbiavimo organizacija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 
atsižvelgiant į ES sutarties 21 ir 220 straipsnius;

55. be to, primena, jog svarbu, kad ES nuolat aktyviai dalyvautų visuose JT žmogaus teisių 
mechanizmuose, visų pirma JT Generalinės Asamblėjos Trečiajame komitete ir JT 
Žmogaus teisių taryboje; pripažįsta EIVT, ES delegacijų Niujorke ir Ženevoje ir ES 
valstybių narių pastangas didinti ES žmogaus teisių srities veiksmų nuoseklumą JT 
lygmeniu; ragina ES dėti daugiau pastangų siekiant, kad jos nuomonė būtų išgirsta, be 
kita ko, stiprinant vis dažniau naudojamą tarpregioninių iniciatyvų praktiką ir bendrai 
remiant rezoliucijas bei vadovaujant jų rengimui;

56. apgailestauja dėl to, kad 2014 m. nebuvo laikomasi dabar įsigalėjusios praktikos siųsti 
Parlamento delegaciją į JT Generalinę Asamblėją; džiaugiasi, kad 2015 m. per 28-ąją 
JTŽTT sesiją praktika buvo atnaujinta;

57. pabrėžia, kad siekiant didinti JTŽTT teisėtumą ir patikimumą visi jos nariai privalo 
laikytis aukščiausių žmogaus teisių standartų ir vykdyti savo įsipareigojimus žmogaus 
teisių srityje;

58. dar kartą patvirtina tvirtai remiantis Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT) jam 
įgyvendinant teisingumą sunkiausių nusikaltimų, keliančių susirūpinimą visai 
tarptautinei bendruomenei, pavyzdžiui, genocido, nusikaltimų žmoniškumui, karo 
nusikaltimų ir agresijos nusikaltimų, aukų atžvilgiu; apgailestauja, kad nei viena 
valstybė narė 2014 m. neratifikavo Romos statuto; reiškia didelį susirūpinimą dėl to, 
kad keletas arešto orderių vis dar neįvykdyti;

59. ragina ES ir valstybes nares visokio pobūdžio dialoguose su trečiosiomis šalimis 
aktyviai remti TBT ir priminti, kad būtina užtikrinti jo sprendimų vykdymą;

Didinti pagarbą žmogaus teisėms pasaulyje

60. primena, kad minties, sąžinės, religijos ir tikėjimo laisvė yra pagrindinė žmogaus teisė, 
pripažinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje;

61. ragina ES ir valstybes nares palaikant ryšius su trečiosiomis šalimis dėti daugiau 
pastangų siekiant, kad būtų labiau gerbiama minties, sąžinės, religijos ir tikėjimo laisvė 
ir skatinamas religijų dialogas; visapusiškai pritaria ES praktikai Jungtinių Tautų 
Žmogaus teisių taryboje ir JT Generalinėje Asamblėjoje imtis iniciatyvos rengiant 
temines rezoliucijas dėl religijos ir tikėjimo laisvės; reikalauja imtis konkrečių veiksmų 
siekiant veiksmingai įgyvendinti ES religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo ir 
apsaugos gaires, be kita ko, užtikrinant sistemingą ir nuoseklų ES būstinių ir delegacijų 
darbuotojų mokymą;

62. palankiai vertina 2014 m. spalio mėn. bendrą Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir 
Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Europos Tarybos generalinio sekretoriaus 
deklaraciją1, kurioje jie dar kartą pabrėžia, kad tvirtai ir visiškai nepritaria bet kokiais 
atvejais ir bet kokiomis aplinkybėmis vykdomai mirties bausmei; laikosi nuomonės, kad 
mirties bausmės panaikinimas visame pasaulyje turėtų būti vienas iš svarbiausių ES 

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
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tikslų žmogaus teisių srityje;

63. reiškia susirūpinimą dėl to, kad pasaulyje mirties bausmių daugėja; apgailestauja, kad 
Baltarusija po dvejų metų pertraukos vėl pradėjo vykdyti mirties bausmes; todėl dar 
kartą ragina Baltarusiją įgyvendinti mirties bausmės taikymo moratoriumą, kuris 
galiausiai turėtų paskatinti mirties bausmę panaikinti;

64. ragina ES toliau bendradarbiauti su mirties bausmę tebetaikančiomis šalimis ir naudoti 
visas diplomatines ir bendradarbiavimo priemones siekiant skatinti panaikinti mirties 
bausmę; be to, dar kartą primygtinai ragina ES ir toliau stebėti sąlygas, kuriomis 
vykdoma mirties bausmė tose šalyse, kuriose ji vis dar taikoma;

65. mano, kad suėjus 30-osioms JT konvencijos prieš kankinimą metinėms ir žinant, kad 
visame pasaulyje žmonės ir toliau kankinami ir su jais netinkamai elgiamasi, ES turėtų 
suintensyvinti pastangas siekdama panaikinti šiuos sunkius žmogaus teisių pažeidimus; 
todėl ragina EIVT ir vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją aktyviau įsitraukti 
į kovą su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu ir baudimu –
imtis daugiau diplomatinių veiksmų ir sistemingiau viešai skelbti savo poziciją; 
rekomenduoja, kad EIVT, ES delegacijos ir valstybės narės visapusiškai išnaudotų visų 
turimų priemonių, pavyzdžiui, ES kovos su kankinimu gairių1, teikiamas galimybes;

66. griežčiausiai smerkia visų formų diskriminaciją, įskaitant diskriminaciją dėl rasės, odos 
spalvos, lyties, seksualinės orientacijos, kalbos, kultūros, socialinės kilmės, kastos, 
gimimo aplinkybių, amžiaus, negalios ar bet kokios kitos padėties; ragina ES dialoguose 
žmogaus teisių klausimais ir politiniuose dialoguose, vykdant ES delegacijų darbą ir 
viešąją diplomatinę veiklą dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti visų rūšių 
diskriminaciją, rasizmą ir ksenofobiją; taip pat ragina ES toliau skatinti ratifikuoti visas 
JT konvencijas, kuriose pritariama šiam tikslui, pavyzdžiui, Tarptautinę konvenciją dėl 
visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo ar JT neįgaliųjų teisių konvenciją, ir 
visapusiškai jas įgyvendinti;

67. pabrėžia, kad trečiųjų šalių mažumų bendruomenės turi specifinių poreikių ir kad 
reikėtų propaguoti visišką jų lygybę;

68. primena, kad 2014 m. Sacharovo premija buvo skirta Denisui Mukwege už jo tvirtą 
įsipareigojimą padėti seksualinio smurto aukoms ir už nuolatinį moterų teisių 
propagavimą; griežtai smerkia visų formų prievartą ir smurtą prieš moteris ir mergaites;

69. ragina ES tęsti paramos moterims integravimą į visus BSGP operacijų veiksmus ir 
toliau dėti pastangas siekiant įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1325(2000) 
dėl moterų, taikos ir saugumo2;

70. ragina Komisiją, EIVT ir vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją toliau skatinti 
suteikti moterims politines ir ekonomines galias, lyčių lygybės aspektą įtraukiant į visas 
išorės politikos kryptis ir programas ir į viešumą keliant lyties klausimus;

71. dar kartą tvirtina, jog skubiai būtinas visuotinis JT vaiko teisių konvencijos bei jos 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6129-2012-REV-1/lt/pdf
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
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fakultatyvinių protokolų ratifikavimas ir veiksmingas jų įgyvendinimas;

72. teigiamai vertina 2014 m. gruodžio mėn. patvirtintas Tarybos išvadas dėl vaiko teisių 
propagavimo ir apsaugos1 ir ragina ES toliau remti šalių partnerių kovą su visų formų 
smurtu prieš vaikus ir stiprinti jų gebėjimus apsaugoti vaikų teises;

73. kartoja savo prašymą Komisijai, kad ji pasiūlytų išsamią vaiko teisių strategiją ir 
veiksmų planą ateinančių penkerių metų laikotarpiui, kurie padėtų ES propaguoti vaiko 
teises, visų pirma padėti užtikrinti vaikų prieigą prie vandens, jų sanitarines sąlygas, 
sveikatos priežiūrą ir švietimą, taip pat panaikinti vaikų darbą ir padėti vaikams 
ginkluotų konfliktų metu;

74. palankiai vertina aktyvų ES bendradarbiavimą su tam tikrais JT specialiaisiais 
pranešėjais, dirbančiais ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių srityje, įskaitant 
specialųjį pranešėją (SP) žmogaus teisės gauti saugaus geriamojo vandens bei naudotis 
sanitarijos paslaugomis, SP teisės į švietimą, SP teisės į maistą, SP ypač didelio skurdo 
ir žmogaus teisių ir SP tinkamo būsto klausimais; palankiai vertina tai, kad Europos 
demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės (EDŽTRP) daugiametėje 
orientacinėje programoje 2014–2017 m. buvo dar labiau pabrėžtas ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių propagavimas, šioje programoje siekiama, be kita ko, 
padėti stiprinti profesines sąjungas, didinti informuotumą su darbo užmokesčiu 
susijusiais klausimais, vykdyti žemės paveldo apsaugą, skatinti socialinę integraciją 
suteikiant daugiau ekonominių teisių ir mažinant ekonominę diskriminaciją bei smurtą 
darbe;

ES demokratijos visame pasaulyje rėmimo ir tvirtinimo veiksmai

75. atkreipia dėmesį į ES įsipareigojimą remti ir skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir 
demokratijos vertybėms, kai ji palaiko ryšius su visu pasauliu; primena, kad 
demokratinėms sistemoms būdingi ne tik laisvų ir sąžiningų rinkimų procesai, joms, be 
kitų aspektų, būdingi ir žodžio bei susirinkimų laisvė, teisinės valstybės principai ir 
atskaitomybė, teisminių institucijų nepriklausomumas ir nešališkas administravimas; 
pabrėžia, kad demokratija ir žmogaus teisės yra neatsiejamai tarpusavyje susijusios ir 
stiprina vienas kitą, kaip primenama 2009 m. lapkričio 18 d. Tarybos išvadose dėl 
paramos demokratijai ES plėtojant išorės santykius2; palankiai vertina tai, kad 
naujajame veiksmų plane žmogaus teisių ir demokratijos srityje didesnis dėmesys 
skiriamas demokratijos rėmimo veiklai;

Ginti žodžio laisvę ir stiprinti pilietinę visuomenę

76. dar kartą tvirtina, kad saviraiškos laisvė yra neatsiejama bet kokios demokratinės 
visuomenės dalis, nes ji prisideda prie pliuralizmo kultūros kūrimo, o gyvendama 
tokioje kultūroje pilietinė visuomenė ir piliečiai įgyja teisę reikalauti valdžios institucijų 
ir sprendimų priėmėjų atskaitomybės, ji taip pat yra teisinės valstybės principų 
laikymosi ramstis; taigi ragina ES vykdant išorės politiką ir taikant jos priemones 
aktyviau skatinti saviraiškos laisvę;

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&f=ST%2015559%202014%20INIT
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&f=ST%2016081%202009%20INIT
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77. kartoja savo prašymą ES ir jos valstybėms narėms atidžiau stebėti visus žodžio laisvės ir 
žiniasklaidos suvaržymus trečiosiose šalyse ir nedelsiant ir sistemingai tokius 
apribojimus pasmerkti; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti veiksmingą ES gairių dėl 
saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime įgyvendinimą ir reguliariai stebėti jų 
poveikį;

78. yra labai susirūpinęs dėl to, kad pilietinė visuomenė visame pasaulyje vis labiau 
puolama; primena, kad nepriklausomai pilietinei visuomenei tenka pirmaeilis vaidmuo 
ginant žmogaus teises bei skatinant jų pažangą ir užtikrinant demokratinių visuomenių 
funkcionavimą;

79. palankiai vertina tai, kad naujajame veiksmų plane vyriausioji įgaliotinė ir pirmininko 
pavaduotoja dar kartą priminė, kad ES yra įsipareigojusi suteikti galių vietos subjektams 
ir pilietinės visuomenės organizacijoms, ir pabrėžia, kad, atsižvelgdama į ženklų erdvės 
pilietinei visuomenei mažėjimą, jai ir ypač žmogaus teisių gynėjams ES turi skirti 
daugiau dėmesio ir pastangų; todėl primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares parengti 
nuoseklų ir visapusišką problemų, su kuriomis visame pasaulyje susiduria pilietinė 
visuomenė, įskaitant žmogaus teisių gynėjus, sprendimo planą;

80. ragina ES ir jos valstybes nares nuolat stebėti susirinkimų ir asociacijų laisvės 
pažeidimo atvejus, įskaitant įvairius pilietinės visuomenės organizacijų ir jų veiklos 
draudimus ir apribojimus, ir apie juos informuoti;

81. taip pat ragina ES ir jos valstybes nares naudoti visas turimas priemones, pavyzdžiui, 
dialogus žmogaus teisių klausimais, politinius dialogus ir viešąją diplomatiją, ir 
sistemingai kelti klausimus dėl atskirų žmogaus teisių gynėjų ir pilietinės visuomenės 
aktyvistų, kuriems gresia pavojus, ypač atkreipiant dėmesį į asmenis, kurie yra įkalinti; 
ragina ES delegacijas ir valstybių narių diplomatinius darbuotojus toliau aktyviai remti 
žmogaus teisių gynėjus, sistemingai stebint teismo procesus, lankant sulaikytus 
aktyvistus ir prireikus skelbiant pareiškimus dėl konkrečių atvejų; taip pat pabrėžia, kad 
ginant žmogaus teisių gynėjus labai svarbios tyliosios diplomatijos priemonės;

82. palankiai vertina ES paramą žmogaus teisių gynėjams ir pilietinei visuomenei visame 
pasaulyje, kurią ji teikia Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės 
(EDŽTRP) lėšomis; pabrėžia, kad svarbu naudoti EDŽTRP siekiant apsaugoti tuos 
žmogaus teisių gynėjus, kuriems gresia didžiausias pavojus; taip pat pabrėžia, kad 
teikiant paramą pavojuje esantiems žmogaus teisių gynėjams visų pirma turėtų būti 
atsižvelgiama į veiksmingumo kriterijus ir vengiama pernelyg griežtų sąlygų; ragina 
Komisiją, EIVT ir ES delegacijas užtikrinti, kad žmogaus teisių gynėjams skirtos lėšos 
būtų tinkamai naudojamos;

Remti laisvų ir sąžiningų rinkimų procesus ir pagarbą teisinės valstybės principams, teismų 
nepriklausomumui ir nešališkam administravimui

83. palankiai vertina tai, kad 2014 m. ES į visą pasaulį siuntė aštuonias rinkimų stebėjimo 
misijas ir aštuonias rinkimų ekspertų misijas; dar kartą pabrėžia, kad palankiai vertina 
nuolatinę ES paramą rinkimų procesams ir rinkimams bei vietos stebėtojams teikiamą 
paramą;

84. primena, kokia svarbi tinkama su rinkimų stebėjimo misijų ataskaitomis ir 



PR\1072443LT.doc 17/18 PE567.654v01-00

LT

rekomendacijomis susijusi tolesnė veikla, vykdoma siekiant padidinti jų poveikį ir 
gerinti ES paramą demokratiniams standartams atitinkamose šalyse;

85. rekomenduoja ES dėti daugiau pastangų rengiant visapusiškesnį požiūrį į 
demokratizacijos procesus, nes laisvi ir sąžiningi rinkimai yra tik vienas šio proceso 
aspektas, siekiant naudingai prisidėti prie demokratinių institucijų stiprinimo ir 
visuomenės pasitikėjimo rinkimų procesais didinimo visame pasaulyje;

86. todėl teigiamai vertina tai, kad 2014 m. 12-oje atrinktų ES delegacijų pradėtas antrasis 
paramos demokratijai bandomųjų projektų etapas, po to, kai 2009 m. lapkričio mėn. 
Tarybos išvadose ir 2012 m. veiksmų plane žmogaus teisių ir demokratijos srityje buvo 
prisiimtas įsipareigojimas; tvirtai pabrėžia, kad šie bandomieji projektai svarbūs siekiant 
užtikrinti didesnį demokratijos rėmimo nuoseklumą, kai vykdoma ES išorės politika ir 
įgyvendinamos jos priemonės;

87. džiaugiasi Komisijos, EIVT ir valstybių narių naujajame veiksmų plane žmogaus teisių 
ir demokratijos srityje prisiimtu įsipareigojimu tvirčiau ir nuosekliau bendradarbiauti su 
rinkimų valdymo įstaigomis, parlamentinėmis institucijomis ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis trečiosiose šalyse, siekiant, kad jos įgytų daugiau galių ir padedant 
stiprinti demokratinius procesus;

88. primena, kad įgyvendinant plėtros ir kaimynystės politiką įgyta pereigos prie 
demokratijos patirtis ir išmoktos pamokos galėtų veiksmingai padėti nustatyti geriausią 
praktiką, kurią būtų galima naudoti siekiant remti ir tvirtinti kitus demokratizacijos 
procesus visame pasaulyje;

89. primena, kad korupcija yra pavojinga, nes trukdo užtikrinti vienodas galimybes naudotis 
žmogaus teisėmis ir vykdyti demokratinius procesus, pavyzdžiui, įgyvendinti teisinės 
valstybės principus ir tinkamai vykdyti teisingumą; taip pat primena, kad ES tvirtina 
turinti išskirtinę kompetenciją pasirašyti JT konvenciją prieš korupciją;

90. mano, kad visuose dialogo su trečiosiomis šalimis forumuose ES turėtų pabrėžti 
sąžiningumo, atskaitomybės ir tinkamo viešųjų reikalų, valstybės finansų bei valstybės 
turto valdymo svarbą, kaip nustatyta JT konvencijoje prieš korupciją; rekomenduoja ES 
nuosekliau ir sistemingiau remti trečiųjų šalių kovą su korupcija ir teikti žinias bei 
paramą steigiant nepriklausomas ir veiksmingas kovos su korupcija institucijas ir jas 
stiprinant;

91. mano, kad ES daugiašaliu ir dvišaliu lygiu turėtų daugiau remti teisinę valstybę ir 
teisminių institucijų nepriklausomumą; ragina ES remti tinkamą teisingumo vykdymą 
visame pasaulyje, padedant vykdyti įstatymų leidybos ir institucinių reformų procesus 
trečiosiose šalyse; ragina ES delegacijas ir valstybių narių ambasadas sistemingai 
stebėti teismo procesus siekiant skatinti teisminių institucijų nepriklausomumą;

* * *
92. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai 

įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams, JT Saugumo Tarybai, JT generaliniam sekretoriui, 70-
osios JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT Žmogaus teisių tarybos pirmininkui, 
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JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir ES delegacijų vadovams.


