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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie 
za rok 2014 oraz polityki UE w tym zakresie
(2015/2229(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka (PDPC) oraz inne traktaty 
i instrumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczące praw człowieka,

– uwzględniając europejską konwencję praw człowieka,

– uwzględniając art. 2, 3, 21 i 23 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając strategiczne ramy i plan działania UE w dziedzinie praw człowieka 
i demokracji1, przyjęte przez Radę do Spraw Zagranicznych w dniu 25 czerwca 2012 r.,

– uwzględniając wytyczne Unii Europejskiej w sprawie praw człowieka,

– uwzględniając przyjęty przez Radę w dniu 20 lipca 2015 r. plan działania UE dotyczący 
praw człowieka i demokracji na lata 2015-2019,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 14 maja 2012 r. – „Zwiększanie wpływu unijnej 
polityki rozwoju: program działań na rzecz zmian”2,

– uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/260 z dnia 17 lutego 2015 r. przedłużającą 
mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka3,

– uwzględniając wydawane w trybie pilnym rezolucje w sprawie naruszeń praw 
człowieka, zasad demokracji i praworządności,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie polityki Unii 
Europejskiej na rzecz obrońców praw człowieka4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie polityk zewnętrznych 
UE na rzecz demokratyzacji5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wolności prasy i 
mediów na świecie6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 października 2013 r. w sprawie korupcji 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/pl/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0226.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0334.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0274.
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w sektorze publicznym i prywatnym: wpływ na prawa człowieka w krajach trzecich1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie priorytetów UE na 
25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie priorytetów UE w 
Radzie Praw Człowieka ONZ w 2015 r.3,

– uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie 69. sesji 
Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wykorzenienia tortur 
na świecie5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie rocznego 
sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz 
polityki Unii Europejskiej w tym zakresie6,

– uwzględniając swoją rezolucję z 18 czerwca 2015 r. w sprawie przeglądu europejskiej 
polityki sąsiedztwa7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 września 2015 r. w sprawie migracji i 
uchodźców w Europie8,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 8 października 
2014 r. pt. „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2014-2015”9,

– Uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 30 kwietnia 2014 r. 
zatytułowany „Podejście oparte na prawach, obejmujące wszystkie prawa człowieka, na 
rzecz unijnej współpracy rozwojowej”10,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych, a także opinie Komisji 
Rozwoju oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0000/2015),

A. mając na uwadze, że art. 21 TUE zobowiązuje UE do rozwijania wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) zgodnie z zasadami demokracji, państwa 
prawnego, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, 
poszanowania godności ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz poszanowania 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0394.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0252.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0079.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0259.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0206.
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0076.
7 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0272.
8 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0317.
9 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_pl.pdf
10 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego;

B. mając na uwadze, że poszanowanie praw człowieka jest obecnie na całym świecie 
kwestionowane i zagrożone;

C. mając na uwadze, że ponad połowa ludności na świecie wciąż żyje w reżimach 
niedemokratycznych oraz że w ostatnich latach globalny poziom wolności stale spada;

D. mając na uwadze, że zaangażowanie UE na rzecz skutecznego multilateralizmu, w 
którym centralne miejsce zajmuje ONZ, stanowi integralną część zewnętrznej polityki 
Unii i jest wynikiem przekonania, iż wielostronny system oparty na uniwersalnych 
zasadach i wartościach może najlepiej uporać się z globalnymi kryzysami, wyzwaniami 
i zagrożeniami;

E. mając na uwadze, że większa spójność między polityką wewnętrzną i zewnętrzną UE 
stanowi konieczny wymóg skutecznej polityki UE w dziedzinie praw człowieka;

F. mając na uwadze, że podczas ogłaszania nowego wspólnego planu działania 
dotyczącego praw człowieka i demokracji wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oświadczyła, że 
prawa człowieka będą jednym z głównym priorytetów jej kadencji oraz kompasem 
wyznaczającym kierunek we wszystkich stosunkach z instytucjami UE, a także z 
krajami trzecimi, organizacjami międzynarodowymi i społeczeństwem obywatelskim;

G. mając na uwadze, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), Komisja, Rada 
i państwa członkowskie są odpowiedzialne za wdrażanie nowego planu działania;

H. mając na uwadze, że należy zapewnić odpowiednie zasoby w celu jeszcze 
aktywniejszego propagowania praw człowieka i demokracji w krajach trzecich;

I. mając na uwadze, że współpraca z krajami trzecimi – na wszystkich dwu- i 
wielostronnych forach – jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi służących 
rozwiązywaniu problemów w dziedzinie praw człowieka w krajach trzecich;

J. mając na uwadze, że polityka wspierania praw człowieka i demokracji jest 
uwzględniana w innych unijnych politykach posiadających wymiar zewnętrzny, takich 
jak polityka handlowa czy polityka rozwoju;

K. mając na uwadze, że migracja stanowi dla unijnej polityki zewnętrznej duże wyzwanie, 
które wymaga natychmiastowych i skutecznych rozwiązań;

L. mając na uwadze, że kara śmierci pozostaje dla UE jednym z powodów budzących 
największy niepokój podczas nawiązywania współpracy z krajami trzecimi;

M. mając na uwadze, że dzieci i kobiety stoją w obliczu rosnących zagrożeń, zwłaszcza na 
terenach objętych wojną;

N. mając na uwadze, że poziom wolności myśli, sumienia, wyznania i przekonań musi 
zostać bezwarunkowo zwiększony za sprawą dialogów międzywyznaniowych i 
międzykulturowych;
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O. mając na uwadze, że UE uznaje bliską współpracę ze społeczeństwem obywatelskim w 
krajach trzecich za jeden ze swoich głównych priorytetów w zakresie zwalczania 
naruszeń praw człowieka;

Uwagi ogólne

1. wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że prawa człowieka i wartości demokratyczne 
są na całym świecie w coraz większym stopniu zagrożone;

2. wzywa UE i państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków służących 
skutecznemu umieszczeniu praw człowieka i wartości demokratycznych w centralnym 
miejscu ich stosunków zewnętrznych z resztą świata, zgodnie z podjętym przez nie 
zobowiązaniem w tej kwestii zawartym w TUE;

3. ponownie podkreśla kluczowe znaczenie zapewnienia większej spójności między 
wewnętrzną i zewnętrzną polityką UE w odniesieniu do poszanowania praw człowieka i 
wartości demokratycznych; podkreśla w tym kontekście, że choć niniejsze 
sprawozdanie dotyczy polityki zewnętrznej UE na rzecz postępu w dziedzinie praw 
człowieka, Parlament przyjmuje także sporządzane przez Komisję Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych sprawozdanie roczne 
dotyczące sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej;

4. uważa, że w celu wywiązania się ze zobowiązania w zakresie propagowania praw 
człowieka i wartości demokratycznych na świecie UE i państwa członkowskie muszą 
przemawiać jednym i spójnym głosem oraz dopilnować, aby ich przekaz został 
usłyszany;

5. podkreśla ponadto znaczenie zacieśniania współpracy między Komisją, Radą, ESDZ, 
Parlamentem i delegaturami Unii w celu zwiększenia ogólnej spójności unijnej polityki 
w dziedzinie praw człowieka i demokracji oraz nadania jej bardziej centralnego 
charakteru wśród unijnych polityk posiadających wymiar zewnętrzny;

6. zwraca uwagę na swoje długoterminowe zobowiązanie do wspierania praw człowieka i 
propagowania wartości demokratycznych, które znajduje odzwierciedlenie m.in. w 
przyznawaniu co roku Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli, pracach Podkomisji 
Praw Człowieka i w przeprowadzanych co miesiąc na posiedzeniu plenarnym debatach 
oraz wydawanych rezolucjach w sprawie naruszeń praw człowieka, demokracji i 
praworządności;

Instrumenty polityki UE na rzecz propagowania praw człowieka na całym świecie

Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie

7. wyraża zadowolenie z przyjęcia sprawozdania rocznego UE dotyczącego praw 
człowieka i demokracji w 2014 r.; uważa, że sprawozdanie roczne jest nieodzownym 
narzędziem służącym kontroli, komunikacji i debacie na temat polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka i demokracji na świecie;

8. powtarza swoje zaproszenie skierowane do Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do udziału w debacie z posłami Parlamentu 
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Europejskiego podczas dwóch posiedzeń plenarnych w roku, z których jedno byłoby 
organizowane w czasie przedstawiania sprawozdania rocznego UE, a drugie - w 
odpowiedzi na sprawozdanie Parlamentu; wyraża ubolewanie, że Komisja i Europejska 
Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) nie odpowiedziały na piśmie na rezolucję 
Parlamentu w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i 
demokracji na świecie w 2013 r.; przypomina, że takie pisemne odpowiedzi odgrywają 
istotną rolę w stosunkach międzyinstytucjonalnych, ponieważ umożliwiają 
podejmowanie systematycznych i pogłębionych działań następczych dotyczących 
wszystkich kwestii poruszonych przez Parlament;

9. wyraża uznanie dla ESDZ i Komisji w związku z przedstawieniem przez nie 
wyczerpujących sprawozdań dotyczących działań podjętych przez UE w dziedzinie 
praw człowieka i demokracji w 2014 r.; uważa jednak, że należy poprawić obecny 
format sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i demokracji poprzez 
uwzględnienie w nim lepszego przeglądu konkretnego wpływu działań UE na prawa 
człowieka i demokrację w krajach trzecich;

10. zaleca w związku z tym, aby ESDZ przyjęła bardziej analityczne podejście podczas 
sporządzania projektu sprawozdania rocznego przy jednoczesnej kontynuacji składania 
sprawozdań na temat wdrażania strategicznych ram i planu działania UE; uważa, że w 
sprawozdaniu rocznym nie należy wyłącznie podkreślać osiągnięć UE i najlepszych 
praktyk w tej dziedzinie, ale powinno się także wskazać, jakie wyzwania i ograniczenia 
UE napotyka podczas swoich wysiłków na rzecz propagowania praw człowieka i 
demokracji w krajach trzecich oraz jakie wnioski można wyciągnąć, aby zastosować je 
w odniesieniu do konkretnych działań podejmowanych w kolejnych latach;

11. podtrzymuje swoje stanowisko, że sprawozdania krajowe przedstawiane w 
sprawozdaniu rocznym powinny być mniej opisowe, a w zamian powinny w większym 
stopniu uwzględniać wdrażanie strategii krajowych w dziedzinie praw człowieka oraz 
zawierać całościowy przegląd wpływu działań UE na sytuację w poszczególnych 
krajach;

Ramy strategiczne i (nowy) plan działania UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji

12. ponownie wyraża swój pogląd, że przyjęcie ram strategicznych UE i pierwszego planu 
działania w dziedzinie praw człowieka i demokracji w 2012 r. stanowiło dla UE ważny 
krok na rzecz umieszczenia praw człowieka i demokracji w samym centrum stosunków 
zewnętrznych Unii z resztą świata;

13. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia przez Radę w czerwcu 2015 r. nowego Planu 
działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji na lata 2015-2019; wyraża 
uznanie dla ESDZ w związku z przeprowadzonymi przez nią konsultacjami z Komisją, 
Parlamentem, państwami członkowskimi, społeczeństwem obywatelskim oraz 
organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi podczas dokonywania oceny 
pierwszego planu działania i sporządzania nowego;

14. z zadowoleniem przyjmuje odnowione zobowiązanie UE do propagowania i ochrony 
praw człowieka oraz wspierania demokracji na całym świecie; odnotowuje, że plan 
działania ma na celu umożliwienie UE przyjęcia bardziej ukierunkowanego, 
systematycznego i skoordynowanego podejścia w dziedzinie praw człowieka i 
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demokracji, a także zwiększenie wpływu unijnych polityk i narzędzi w poszczególnych 
krajach; popiera w tym kontekście priorytetowe traktowanie pięciu strategicznych 
obszarów działania;

15. wzywa Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa, ESDZ, Komisję, Radę i państwa członkowskie do zapewnienia 
skutecznego i spójnego wdrożenia nowego planu działania; zwraca szczególną uwagę 
na znaczenie zwiększenia skuteczności i maksymalizacji lokalnego oddziaływania 
narzędzi wykorzystywanych przez UE do wspierania poszanowania praw człowieka i 
demokracji na świecie; ponownie podkreśla znaczenie zintensyfikowania wysiłków 
mających prowadzić do uwzględniania kwestii praw człowieka i demokracji we 
wszystkich działaniach zewnętrznych UE, w tym na wysokim szczeblu politycznym;

16. podkreśla, że aby zrealizować ambitne cele określone w nowym planie działania, UE 
musi wygospodarować wystarczające zasoby i zapewnić zaplecze wiedzy fachowej 
zarówno pod względem liczby oddelegowanych do realizacji tych zadań pracowników 
w delegaturach i siedzibach głównych, jak i pod względem środków finansowych 
dostępnych na potrzeby projektów;

17. ponawia swoje stanowisko, że potrzebne są trwałe porozumienie i większa koordynacja 
między państwami członkowskimi i instytucjami UE w celu spójnego i 
konsekwentnego posuwania naprzód agendy w dziedzinie praw człowieka i demokracji; 
zdecydowanie podkreśla, że państwa członkowskie powinny wziąć na siebie większą 
odpowiedzialność za wdrażanie planu działania i ram strategicznych UE oraz 
wykorzystywać je jako swój własny program działań na rzecz wspierania praw 
człowieka i demokracji w stosunkach dwu- i wielostronnych;

18. wzywa w związku z tym Radę do Spraw Zagranicznych do regularnego podnoszenia w 
dyskusji tematów dotyczących demokracji i praw człowieka; powtarza swój apel 
skierowany do Rady do Spraw Zagranicznych o organizowanie co roku debaty 
publicznej poświęconej działaniom UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji;

19. wyraża uznanie dla ESDZ i Komisji w związku z przedłożonymi przez nie 
sprawozdaniami dotyczącymi wdrożenia pierwszego planu działania oraz oczekuje, że 
taka sprawozdawczość będzie kontynuowana w ramach nowego planu działania; 
przypomina ponadto swoją determinację, aby brać bezpośredni udział we wdrażaniu 
nowego planu działania i w związanych z tym konsultacjach;

Przegląd innych instrumentów polityki UE

20. wyraża zaniepokojenie ostatnią zmianą struktury organizacyjnej w ESDZ i działającej 
w jej ramach dyrekcji ds. praw człowieka oraz wpływem, jaki ta reorganizacja mogłaby 
wywrzeć na zdolność UE do uwzględniania praw człowieka we wszystkich wymiarach 
polityki zewnętrznej; wzywa ESDZ do podjęcia wszystkich niezbędnych działań w celu 
dopilnowania, aby nowy dyrektor zarządzający ds. praw człowieka oraz kwestii 
globalnych i wielostronnych otrzymał uprawnienia i odpowiednie zasoby 
umożliwiające włączanie praw człowieka w główny nurt działań ESDZ;

21. przypomina znaczenie mandatu specjalnego przedstawiciela UE (SPUE) ds. praw 
człowieka w zwiększaniu widoczności i skuteczności UE w zakresie ochrony i 
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wspierania praw człowieka i zasad demokratycznych na całym świecie; wyraża uznanie 
dla obecnie sprawującego tę funkcję w związku z jego znaczącymi osiągnięciami i 
udziałem w regularnych wymianach poglądów z Parlamentem i społeczeństwem 
obywatelskim;

22. z zadowoleniem przyjmuje przedłużenie mandatu SPUE do lutego 2017 r. oraz ponawia 
swoje wezwanie o zamianę jego obecnej formuły na mandat stały; zaleca w związku z 
tym, aby SPUE miał uprawnienia do inicjatywy własnej, był bardziej widoczny dla 
ogółu społeczeństwa oraz dysponował odpowiednim personelem i zasobami 
finansowymi umożliwiającymi pełne wykorzystanie potencjału tego stanowiska;

23. ponawia swój skierowany do Rady apel o uwzględnienie w mandacie specjalnych 
przedstawicieli UE w różnych regionach wymogu dotyczącego ścisłej współpracy z 
SPUE ds. praw człowieka;

24. odnotowuje, że w wyniku zgodnych działań delegatur UE, unijnych instytucji i państw 
członkowskich 132 strategie krajowe w dziedzinie praw człowieka otrzymały poparcie 
Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa; ponawia swoje poparcie dla celu 
wspomnianych strategii, którym jest dopasowanie działań UE w każdym kraju do jego 
szczególnej sytuacji i potrzeb; apeluje o dalsze usprawnienie współpracy między 
delegaturami UE, ambasadami państw członkowskich i instytucjami UE w zakresie 
opracowywania i wdrażania krajowych strategii w dziedzinie praw człowieka;

25. ponawia swój apel, aby posłowie do Parlamentu Europejskiego mieli wgląd w treść 
wspomnianych strategii, tak żeby umożliwić należyty poziom kontroli; nalega, aby 
ESDZ uwzględniała jasne i mierzalne wskaźniki postępu w odniesieniu do każdej 
pojedynczej strategii;

26. zdecydowanie podkreśla znaczenie uwzględniania krajowych strategii w dziedzinie 
praw człowieka na wszystkich szczeblach kształtowania polityki w stosunku do 
poszczególnych krajów trzecich, w tym podczas przygotowywania dialogów 
politycznych wysokiego szczebla, krajowych dokumentów strategicznych i rocznych 
programów działania;

27. z zadowoleniem przyjmuje wyznaczenie przez wszystkie delegatury oraz misje z 
zakresu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) krajowych punktów 
centralnych dotyczących praw człowieka i/lub problematyki płci; zauważa jednak, że 
ogólnodostępne w internecie informacje na ten temat są w wielu przypadkach 
nieaktualne i wzywa w związku z tym do ich szybkiego uaktualnienia;

28. przypomina wystosowane do Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa oraz do ESDZ zalecenie, aby opracować jasne wytyczne 
operacyjne dotyczące roli krajowych punktów centralnych w delegaturach w celu 
umożliwienia im działania w charakterze rzeczywistych organów doradczych ds. praw 
człowieka oraz zapewnienia skuteczności prowadzonych przez nie działań; uważa, że 
działalność krajowych punktów centralnych ds. praw człowieka powinna być również 
wspierana przez personel dyplomatyczny państw członkowskich;

29. uznaje, że dialogi dotyczące praw człowieka prowadzone z państwami trzecimi mogą 
być skutecznym narzędziem dwustronnego zaangażowania i współpracy w zakresie 
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propagowania i ochrony praw człowieka; z zadowoleniem przyjmuje zatem inicjowanie 
dialogów dotyczących praw człowieka z coraz większą liczbą krajów; z zadowoleniem 
odnotowuje fakt, że partnerem w ramach pierwszego dialogu dotyczącego praw 
człowieka była Mjanma/Birma;

30. wzywa Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz ESDZ do prowadzenia dialogów na temat praw człowieka i związanych z nimi 
seminariów dla społeczeństwa obywatelskiego przy zastosowaniu jasnego i 
ukierunkowanego na wyniki podejścia zgodnego z krajowymi strategiami w dziedzinie 
praw człowieka; wzywa ESDZ do systematycznego uwzględniania dialogu 
przygotowawczego z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, który to dialog 
powinien automatycznie stanowić wkład na rzecz dialogu właściwego; ponownie 
nakłania Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa oraz ESDZ do nagłaśniania podczas dialogów dotyczących praw 
człowieka indywidualnych przypadków obrońców praw człowieka w odpowiedzialny i 
przejrzysty sposób; uważa, że zasadnicze znaczenie ma, aby ESDZ systematycznie 
dopilnowywała wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań powziętych podczas 
każdego z dialogów dotyczących praw człowieka;

31. ponawia swój skierowany do ESDZ apel o opracowanie kompleksowego mechanizmu 
monitorowania i dokonywania przeglądu funkcjonowania dialogów dotyczących praw 
człowieka w celu zwiększenia ich oddziaływania; uważa, że - jeśli takie dialogi będą 
stale kończyć się fiaskiem - należy wykorzystać alternatywne narzędzia służące 
wspieraniu poprawy sytuacji w dziedzinie praw człowieka w odnośnym kraju; 
odnotowuje w tym kontekście, że dialog dotyczący praw człowieka z Rosją został w 
2014 r. zawieszony; wzywa w związku z tym ESDZ do dogłębnego przemyślenia 
własnej strategii dotyczącej praw człowieka stosowanej względem Rosji;

32. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia przez Radę w maju 2014 r. wytycznych UE w 
sprawie praw człowieka dotyczących wolności wypowiedzi w internecie i poza nim1; 
przypomina jednak swoje skierowane do ESDZ wezwanie dotyczące wyjaśnienia 
procesu selekcji tematów zawartych w wytycznych UE oraz przeprowadzenia w tym 
względzie konsultacji także z Parlamentem i społeczeństwem obywatelskim przed 
wyborem tematów;

33. ponawia swój apel skierowany do Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz ESDZ o dokonanie przeglądu 
wytycznych UE dotyczących międzynarodowego prawa humanitarnego2 w świetle 
tragicznych wydarzeń, do których doszło w krajach takich jak Syria i Irak; zaleca w tym 
kontekście, aby ESDZ wspierała organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które 
propagują przestrzeganie przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego przez 
podmioty państwowe i niepaństwowe; apeluje ponadto, aby UE aktywnie 
wykorzystywała wszystkie dostępne jej instrumenty w celu zwiększenia zgodności 
działań podmiotów państwowych i niepaństwowych z międzynarodowym prawem 
humanitarnym;

34. zdecydowanie podkreśla znaczenie dokonywania systematycznej oceny wdrażania 

                                               
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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unijnych wytycznych dotyczących praw człowieka poprzez zastosowanie precyzyjnie 
określonych punktów odniesienia; uważa, że w celu zapewnienia należytego wdrożenia 
tych wytycznych należy podjąć dalsze działania służące podniesieniu świadomości na 
temat ich treści wśród personelu ESDZ i delegatur Unii;

Zapewnianie propagowania praw człowieka i demokracji za sprawą unijnej polityki 
zewnętrznej i instrumentów UE

35. przypomina, że UE zobowiązała się do umieszczania praw człowieka i demokracji w 
centrum swoich stosunków z krajami trzecimi; podkreśla w związku z tym, że 
propagowanie praw człowieka i zasad demokracji musi być wspierane przez wszystkie 
polityki UE posiadające wymiar zewnętrzny, takie jak polityka rozszerzenia i 
sąsiedztwa, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, a także polityki w dziedzinie 
rozwoju, handlu, wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;

36. odnotowuje wysiłki Komisji zmierzające do wywiązania się z jej zobowiązania do 
uwzględniania przepisów w dziedzinie praw człowieka w ocenach skutków 
dotyczących wniosków ustawodawczych i nieustawodawczych, środków 
wykonawczych i porozumień handlowych; wzywa Komisję do podniesienia jakości i 
kompleksowości ocen skutków oraz do zapewnienia systematycznego uwzględniania w 
nich kwestii związanych z prawami człowieka;

37. przypomina, że unijna polityka rozszerzenia jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi 
służących wzmocnieniu poszanowania praw człowieka i zasad demokracji; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem przyjęcie nowego podejścia podczas negocjacji 
akcesyjnych dotyczących rozdziałów obejmujących sądownictwo i prawa podstawowe, 
a także dziedziny takie jak sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, które to 
podejście uwzględnia czas niezbędny do należytego wdrożenia stosownych reform;

38. wyraża zaniepokojenie pogorszeniem się sytuacji w odniesieniu do wolności słowa i 
mediów w niektórych państwach objętych procesem rozszerzenia; podkreśla pilną 
potrzebę wzmocnienia niezależności mediów w tych krajach oraz rozwiązania problemu 
związanego z wywieraniem politycznej i ekonomicznej presji na dziennikarzy, co 
często prowadzi do autocenzury; wzywa Komisję do dalszego priorytetowego 
traktowania poszanowania wolności słowa i mediów w ramach negocjacji w sprawie 
przystąpienia;

39. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że należyte wdrażanie ram prawnych dotyczących 
ochrony mniejszości nadal pozostaje wyzwaniem, o czym jest mowa w opracowanej 
przez Komisję strategii rozszerzenia na lata 2014-20151; wzywa kraje objęte procesem 
rozszerzenia do zintensyfikowania wysiłków na rzecz ukształtowania kultury akceptacji 
mniejszości poprzez, na przykład, lepsze włączanie ich przedstawicieli w system 
kształcenia;

40. z zaniepokojeniem zauważa obniżenie się poziomu demokratycznej kultury politycznej 
w niektórych krajach kandydujących i krajach będących potencjalnymi kandydatami do 
członkostwa; przypomina, że dialog polityczny, kompromis i uczestnictwo wszystkich 
zainteresowanych stron w procesie decyzyjnym są centralnym elementem ustrojów 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_pl.pdf
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demokratycznych; odnotowuje z równym zaniepokojeniem niewielki postęp 
poczyniony przez kraje objęte procesem rozszerzenia w zakresie zwiększenia 
niezawisłości sądownictwa i zwalczania korupcji; wzywa wraz z Komisją kraje objęte 
procesem rozszerzenia do stworzenia rzetelnego rejestru śledztw, postępowań karnych i 
prawomocnych wyroków;

41. przypomina w kontekście trwającego przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa, że 
TUE stanowi, iż Unia rozwija z państwami z nią sąsiadującymi szczególne stosunki 
oparte na wartościach Unii, które obejmują poszanowanie praw człowieka i 
demokracji1; podkreśla fakt, że znaczące wyzwania, przed którymi stanęły sąsiedztwa 
wschodnie i południowe w ostatnich latach, bardzo negatywnie wpłynęły na 
poszanowanie praw człowieka i zasad demokracji;

42. wyraża w związku z tym przekonanie, że najważniejszym elementem zaktualizowanej 
europejskiej polityki sąsiedztwa powinno nadal być propagowanie praw człowieka i 
zasad demokracji; ponownie podkreśla fakt, że propagowanie praw człowieka i 
demokracji leży jednocześnie w interesie zarówno krajów partnerskich, jak i UE;

43. podkreśla, że UE powinna nadal aktywnie wspierać demokratyczne i skuteczne 
instytucje działające w dziedzinie praw człowieka oraz społeczeństwo obywatelskie 
krajów sąsiadujących w ich wysiłkach na rzecz propagowania demokratyzacji i 
poszanowania praw człowieka; z zadowoleniem odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji we 
wschodnim i południowym sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie demokracji i 
poszanowania podstawowych praw i wolności;

44. ponownie wyraża swoje poparcie dla wprowadzenia klauzul praw człowieka w 
porozumieniach międzynarodowych między UE i krajami trzecimi; wzywa Komisję do 
skutecznego i systematycznego monitorowania wdrażania klauzul praw człowieka oraz 
do regularnego przedstawiania Parlamentowi sprawozdań w sprawie przestrzegania 
praw człowieka w krajach partnerskich;

45. z zadowoleniem odnosi się do wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2014 r. nowego 
rozporządzenia (UE) nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji taryfowych 
(GSP); z zadowoleniem odnotowuje fakt, że 14 państwom przyznano do końca 2014 r. 
preferencyjne rozwiązania w ramach GSP Plus jako środek stymulujący skuteczne 
wdrożenie 27 podstawowych konwencji międzynarodowych w dziedzinie praw 
człowieka i norm pracy; oczekuje, że Komisja do końca 2015 r. złoży Parlamentowi i 
Radzie sprawozdanie dotyczące statusu ratyfikacji i skutecznego wdrożenia tych 
konwencji przez beneficjentów korzystających z preferencyjnych rozwiązań w ramach 
GSP Plus;

46. ponownie stwierdza, że działania unijnych przedsiębiorstw prowadzących działalność w 
krajach trzecich powinny być w pełni zgodne z międzynarodowymi standardami w 
dziedzinie praw człowieka; potwierdza ponadto znaczenie propagowania społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz znaczenie europejskich przedsiębiorstw 
odgrywających wiodącą rolę w promowaniu międzynarodowych norm dotyczących 
działalności gospodarczej i praw człowieka;

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:PL:PDF
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47. uważa w związku z tym, że ESDZ powinna domagać się, aby delegatury Unii 
nawiązywały kontakt z unijnymi przedsiębiorstwami działającymi w krajach trzecich w 
celu propagowania poszanowania praw człowieka w działaniach związanych z 
prowadzonym przez nich biznesem; przypomina ponadto swój apel, aby delegatury Unii 
uwzględniały przestrzeganie praw człowieka w działalności gospodarczej jako priorytet 
podczas lokalnych zaproszeń do składania wniosków realizowanych w ramach 
Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 
(EIDHR);

48. ponownie zwraca się do Komisji, żeby do końca 2015 r. złożyła sprawozdanie w 
sprawie realizacji wytycznych ONZ w sprawie biznesu i praw człowieka1 przez państwa 
członkowskie UE;

49. uważa, że współpraca na rzecz rozwoju powinna iść w parze z propagowaniem praw 
człowieka i zasad demokracji; przypomina w tym kontekście, że zdaniem ONZ w 
przypadku braku podejścia opartego na poszanowaniu praw człowieka niemożliwa jest 
pełna realizacja celów rozwoju; przypomina także, że UE zobowiązała się do 
wspierania krajów partnerskich, uwzględniając ich sytuację rozwojową i poczynione 
przez nie postępy w dziedzinie praw człowieka i demokracji;

50. z zadowoleniem odnosi się do opublikowanego w kwietniu 2014 r. i z uznaniem 
przyjętego przez Radę dokumentu roboczego służb Komisji w sprawie podejścia 
opartego na poszanowaniu praw, obejmującego wszystkie prawa człowieka, na rzecz 
unijnej współpracy rozwojowej; zachęca Komisję do monitorowania wdrażania tego 
podejścia opartego na poszanowaniu praw oraz do dopilnowania, aby prawa człowieka i 
współpraca na rzecz rozwoju wzajemnie się wzmacniały w poszczególnych krajach;

51. z zadowoleniem odnotowuje sporządzone przez ESDZ i Komisję oraz poparte przez 
Radę wytyczne dotyczące zwalczania terroryzmu2 w celu zapewnienia poszanowania 
praw człowieka w ramach planowania i wdrażania projektów dotyczących pomocy w 
zwalczaniu terroryzmu w krajach trzecich; wzywa ESDZ i Komisję do zapewnienia 
skutecznego wdrożenia tego dokumentu, zaczynając od jego szerokiego 
upowszechnienia; wspiera w tym kontekście międzynarodowe wysiłki mające położyć 
kres naruszeniom praw człowieka, których dopuszcza się ISIS/Daisz;

52. wyraża swoją solidarność z dużą liczbą uchodźców i migrantów, którzy z powodu 
poważnych naruszeń praw człowieka cierpią jako ofiary konfliktów, ewidentnych 
błędów w sprawowaniu rządów oraz sieci organizujących nielegalną imigrację i handel 
ludźmi; wyraża również swoje głębokie ubolewanie w związku z tragiczną śmiercią 
wielu ofiar poszukujących azylu w UE;

53. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się źródłowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, a tym samym skoncentrowaniu się na wymiarze zewnętrznym kryzysu 
związanego z falą uchodźców, w tym poprzez znalezienie trwałego rozwiązania 
konfliktów w naszym sąsiedztwie; podkreśla potrzebę kompleksowego i opartego na 
poszanowaniu praw podejścia do migracji oraz wzywa UE do podjęcia współpracy z 
ONZ, organizacjami regionalnymi, rządami i NGO w celu zajęcia się bezpośrednimi 

                                               
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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przyczynami przepływów migracyjnych; odnotowuje w tym kontekście operację 
wojskową Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza 
Śródziemnego (EUNAVFOR MED) przeciwko przemytnikom i handlarzom 
działającym w tym regionie; z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane przez Komisję 
w dniu 9 września 2015 r. środki mające służyć zajęciu się wymiarem zewnętrznym 
kryzysu związanego z falą uchodźców;

Działania na rzecz poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka i demokracji dzięki 
organizacjom wielostronnym

54. ponownie podkreśla swoje pełne poparcie dla silnego zaangażowania UE na rzecz 
promowania poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka i zasad demokracji poprzez 
współpracę ze strukturami Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej 
wyspecjalizowanymi agencjami, a także z Radą Europy, Organizacją Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zgodnie 
z art. 21 i 220 TUE;

55. ponownie podkreśla ponadto znaczenie aktywnego i konsekwentnego angażowania się 
UE we wszystkie mechanizmy ONZ dotyczące praw człowieka, zwłaszcza w działania 
Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ i działalność Rady Praw Człowieka; 
uznaje wysiłki ESDZ, delegatur Unii w Nowym Jorku i Genewie oraz państw 
członkowskich na rzecz zwiększenia spójności działań UE w dziedzinie praw człowieka 
na szczeblu ONZ; zachęca UE do zwiększenia wysiłków mających służyć dobitnemu 
przedstawianiu swojego stanowiska, w tym poprzez zintensyfikowanie coraz szerzej 
stosowanej praktyki inicjatyw międzyregionalnych oraz przyjmowanie roli 
współwnioskodawcy i lidera podczas prac nad rezolucjami;

56. uważa za godny ubolewania fakt, że obecnie zinstytucjonalizowana praktyka wysłania 
delegacji parlamentarnej do Zgromadzenia Ogólnego ONZ nie była w 2014 r. 
przestrzegana; z zadowoleniem przyjmuje powrót do tej praktyki w 2015 r. podczas 28. 
sesji Rady Praw Człowieka;

57. podkreśla, że w celu zwiększenia wiarygodności i legitymacji Rady Praw Człowieka 
wszyscy jej członkowie muszą utrzymywać najwyższe standardy z zakresu praw 
człowieka i wypełniać swoje zobowiązania w tej dziedzinie;

58. potwierdza swoje zdecydowane wsparcie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego 
(MTK) w jego działaniach na rzecz uczynienia zadość sprawiedliwości wobec ofiar 
najpoważniejszych przestępstw budzących niepokój całej społeczności 
międzynarodowej, takich jak ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie 
wojenne i zbrodnie agresji; uważa za godny ubolewania fakt, że w 2014 r. żadne 
państwo nie ratyfikowało statutu rzymskiego; wyraża poważne zaniepokojenie faktem, 
że nadal nie wykonano kilku nakazów aresztowania;

59. wzywa UE i państwa członkowskie do aktywnego wspierania MTK i podkreślania 
konieczności wykonywania jego orzeczeń we wszystkich rodzajach dialogów z krajami 
trzecimi;

Zwiększanie poszanowania praw człowieka na świecie
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60. przypomina, że wolność myśli, sumienia, wyznania i przekonań jest podstawowym 
prawem człowieka uznanym w Powszechnej deklaracji praw człowieka;

61. wzywa UE i państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków na rzecz 
zwiększenia poszanowania wolności myśli, sumienia, wyznania i przekonań oraz 
propagowania dialogu międzywyznaniowego podczas angażowania się we współpracę z 
krajami trzecimi; w pełni popiera stosowaną przez UE praktykę przejmowania wiodącej 
roli w Radzie Praw Człowieka i na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ podczas rozmów na 
temat rezolucji tematycznych dotyczących wolności wyznania i przekonań; domaga się 
podjęcia konkretnych działań służących skutecznemu wprowadzenie w życie 
wytycznych UE w sprawie propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań, w 
tym zapewnienia systematycznego i spójnego szkolenia personelu UE pracującego w 
siedzibach głównych i delegaturach;

62. z zadowoleniem przyjmuje wspólną deklarację Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Sekretarza Generalnego Rady Europy1 z 
października 2014 r., w której na nowo potwierdzili oni swój zdecydowany i całkowity 
sprzeciw wobec kary śmierci we wszystkich przypadkach i bez względu na 
okoliczności; podtrzymuje swoje stanowisko, że zniesienie kary śmierci na całym 
świecie powinno być jednym z najważniejszych celów UE w dziedzinie praw 
człowieka;

63. wyraża zaniepokojenie rosnącą na całym świecie liczbą wydawanych wyroków śmierci; 
uważa za godny ubolewania fakt, że po dwuletniej przerwie Białoruś powróciła do 
wykonywania egzekucji; w związku z tym ponawia apel do Białorusi o wdrożenie 
moratorium w sprawie kary śmierci, które powinno prowadzić ostatecznie do jej 
zniesienia;

64. wzywa UE do dalszego nawiązywania współpracy z krajami utrzymującymi karę 
śmierci, wykorzystując przy tym wszystkie narzędzia dyplomatyczne i narzędzia 
współpracy w celu propagowania zniesienia tej kary; ponawia ponadto swój apel do UE 
o kontynuowanie monitorowania warunków, w jakich wykonywane są egzekucje w 
krajach, które nadal stosują karę śmierci;

65. uważa, że w związku z 30. rocznicą Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur, a 
także ze względu na fakt, że tortury i złe traktowanie nadal mają miejsce na całym 
świecie, UE powinna zintensyfikować swoje wysiłki zmierzające do wyeliminowania 
tych poważnych naruszeń praw człowieka; wzywa w związku z tym ESDZ i Wysoką 
Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do bardziej 
zdecydowanego angażowania się w zwalczanie tortur i innego okrutnego, nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania albo karania poprzez prowadzone na większą skalę 
przedsięwzięcia dyplomatyczne i bardziej systematyczne poruszanie tego tematu na 
forach publicznych; zaleca, aby ESDZ, delegatury Unii i państwa członkowskie 
wykorzystywały pełny potencjał wszystkich istniejących instrumentów, takich jak 
wytyczne UE w sprawie tortur2;

66. potępia w najmocniejszych słowach wszystkie formy dyskryminacji, w tym ze względu 

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf
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na rasę, kolor, płeć, orientację seksualną, język, kulturę, pochodzenia społeczne, 
przynależność kastową, urodzenie, wiek, niepełnosprawność lub inny status; wzywa UE 
do zintensyfikowania wysiłków służących wykorzenieniu wszystkich rodzajów 
dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii za sprawą dialogów w dziedzinie praw człowieka i 
dialogów politycznych, działalności delegatur Unii i dyplomacji publicznej; wzywa UE 
do dalszego propagowania ratyfikacji i pełnego wdrożenia wszystkich konwencji ONZ, 
które wspierają tę sprawę, takich jak Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji rasowej lub Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych;

67. podkreśla, że społeczności mniejszościowe w krajach trzecich mają szczególne potrzeby 
oraz że należy wspierać ich pełną równość;

68. przypomina, że Nagrodę im. Sacharowa otrzymał w 2014 r. dr Denis Mukwege w 
uznaniu za jego zdecydowane zaangażowanie w pracę z ofiarami przemocy seksualnej i 
nieustanne propagowanie praw kobiet; stanowczo potępia wszelkie formy nadużyć i 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt;

69. zachęca UE do dalszego uwzględniania aspektu dotyczącego wsparcia dla kobiet w 
ramach operacji WPBiO oraz do kontynuowania wysiłków zmierzających do wdrożenia 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325(2000) w sprawie kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa1;

70. wzywa Komisję, ESDZ oraz Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa do dalszego promowania politycznego i ekonomicznego 
upodmiotowienia kobiet za sprawą uwzględniania problematyki równouprawnienia płci 
we wszystkich ich politykach i programach zewnętrznych oraz poprzez publiczne 
podnoszenie kwestii związanych z płcią;

71. ponownie podkreśla pilną potrzebę powszechnej ratyfikacji i skutecznego wdrożenia 
Konwencji ONZ o prawach dziecka i dołączonych do niej protokołów fakultatywnych;

72. z zadowoleniem odnosi się do przyjętych w grudniu 2014 r. konkluzji Rady w sprawie 
promowania i ochrony praw dziecka2 oraz wzywa UE do dalszego wspierania krajów 
partnerskich w zwalczaniu wszystkich form przemocy wobec dzieci oraz do 
wzmacniania ich zdolności w zakresie ochrony praw dziecka;

73. ponawia swój apel do Komisji o przedstawienie kompleksowej strategii i planu 
działania w dziedzinie praw dziecka na kolejne pięć lat, wspierając tym samym wysiłki 
UE na rzecz promowania praw dziecka, zwłaszcza poprzez przyczynianie się do 
zapewnienia dzieciom dostępu do wody, urządzeń sanitarnych, opieki zdrowotnej i 
kształcenia, a także poprzez eliminowanie pracy dzieci i świadczenie pomocy dzieciom 
w konfliktach zbrojnych;

74. z zadowoleniem odnosi się do aktywnej współpracy UE z wieloma specjalnymi 
sprawozdawcami ONZ działającymi w dziedzinie praw gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych, w tym specjalnym sprawozdawcą ds. prawa człowieka do dostępu do 

                                               
1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=pl&f=ST%2015559%202014%20INIT
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bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych, specjalnym sprawozdawcą ds. prawa 
do nauki, specjalnym sprawozdawcą ds. prawa do pożywienia, specjalnym 
sprawozdawcą ds. skrajnego ubóstwa i praw człowieka oraz specjalnym sprawozdawcą 
ds. odpowiednich warunków mieszkaniowych; z satysfakcją odnotowuje, że 
wzmocniono propagowanie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych w 
wieloletnim programie indykatywnym Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka na lata 2014-2017, którego celem jest m.in. 
przyczynianie się do wzmacniania pozycji związków zawodowych, podnoszenia 
świadomości na temat kwestii związanych z wynagrodzeniem, ochrony dziedzictwa 
gruntów, promowania integracji społecznej poprzez wzmacnianie pozycji gospodarczej 
oraz ograniczaniu dyskryminacji ekonomicznej i przemocy w miejscu pracy;

Działania UE na rzecz wspierania i umacniania demokracji na całym świecie

75. podkreśla zaangażowanie UE na rzecz utrzymywania i promowania poszanowania praw 
człowieka i wartości demokratycznych w jej relacjach zewnętrznych z resztą świata; 
przypomina, że ustroje demokratyczne charakteryzują się nie tylko wolnymi i 
uczciwymi procedurami wyborczymi, ale także m.in. wolnością słowa i stowarzyszania 
się, praworządnością i odpowiedzialnością, niezawisłym sądownictwem i bezstronną 
administracją; podkreśla, że demokracja i prawa człowieka są ze sobą nierozerwalnie 
związane i wzajemnie się umacniają, jak przypomniano w konkluzjach Rady z dnia 18 
listopada 2009 r. w sprawie wspierania demokracji w stosunkach zewnętrznych UE1; z 
zadowoleniem odnosi się do faktu, że w nowym planie działania dotyczącym praw 
człowieka i demokracji zwraca się większą uwagę na działania z zakresu wspierania 
demokracji;

Obrona wolności słowa i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego

76. ponownie podkreśla fakt, że wolność słowa jest kluczowym elementem każdego 
społeczeństwa demokratycznego, ponieważ jest budulcem kultury pluralizmu, która 
wzmacnia pozycję społeczeństwa obywatelskiego i obywateli, aby mogli rozliczać 
rządy i decydentów politycznych, a także wspiera poszanowanie praworządności; 
wzywa w związku z tym UE do zintensyfikowania wysiłków na rzecz propagowania 
wolności słowa za sprawą unijnej polityki zewnętrznej i instrumentów UE;

77. ponawia swój apel do UE i państw członkowskich o dokładniejsze monitorowanie 
wszystkich rodzajów ograniczeń nakładanych na wolność słowa i mediów w krajach 
trzecich oraz o bezzwłoczne i systematyczne potępianie takich ograniczeń; podkreśla 
znaczenie zapewnienia skutecznego wdrożenia wytycznych UE w sprawie wolności 
wypowiedzi w internecie i poza nim oraz znaczenie regularnego monitorowania ich 
wpływu;

78. wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że społeczeństwo obywatelskie jest na całym 
świecie przedmiotem coraz częstszych ataków; przypomina, że niezależne 
społeczeństwo obywatelskie odgrywa zasadniczą rolę w obronie i propagowaniu praw 
człowieka oraz funkcjonowaniu społeczeństw demokratycznych;

79. z zadowoleniem odnotowuje, że w nowym planie działania wysoka przedstawiciel Unii 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%2016081%202009%20INIT
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do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa na nowo potwierdziła zaangażowanie 
UE na rzecz wzmacniania pozycji podmiotów lokalnych i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz podkreśla, że w związku ze znaczącym kurczeniem się przestrzeni 
społeczeństwa obywatelskiego wymaga ono, a zwłaszcza działający w nim obrońcy 
praw człowieka, większej uwagi i wysiłków ze strony UE; wzywa zatem UE i państwa 
członkowskie do opracowania spójnej i konsekwentnej odpowiedzi na główne 
wyzwania, przed którymi stoi społeczeństwo obywatelskie, w tym obrońcy praw 
człowieka, na całym świecie;

80. wzywa UE i państwa członkowskie do stałego monitorowania i nagłaśniania 
przypadków naruszeń wolności gromadzenia się i stowarzyszania się, w tym poprzez 
różne formy zakazów i ograniczeń nakładanych na organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i podejmowane przez nie działania;

81. wzywa także UE i państwa członkowskie do wykorzystania wszystkich dostępnych 
środków, takich jak dialogi dotyczące praw człowieka, dialogi polityczne i dyplomacja 
publiczna, do systematycznego nagłaśniania indywidualnych przypadków znajdujących 
się w niebezpieczeństwie obrońców praw człowieka i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, zwłaszcza przypadków dotyczących osób, które zostały uwięzione; 
zachęca delegatury Unii i personel dyplomatyczny państw członkowskich do dalszego 
aktywnego wspierania obrońców praw człowieka poprzez systematyczne 
monitorowanie procesów sądowych, odwiedzanie zatrzymanych działaczy i w 
stosownych przypadkach wydawanie oświadczeń dotyczących indywidualnych 
przypadków; podkreśla także znaczenie stosowania narzędzi z zakresu cichej 
dyplomacji podczas pomagania obrońcom praw człowieka;

82. z zadowoleniem odnotowuje pomoc UE na rzecz obrońców praw człowieka i 
społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie świadczoną za sprawą finansowania ze 
środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw 
Człowieka; podkreśla szczególne znaczenie wykorzystywania tego instrumentu do 
ochrony najbardziej zagrożonych obrońców praw człowieka; podkreśla również, że 
wsparcie dla zagrożonych obrońców praw człowieka powinno przede wszystkim 
uwzględniać kryteria skuteczności i że należy unikać nadmiernie nakazowych 
warunków; wzywa Komisję, ESDZ i delegatury Unii do dopilnowania, aby 
finansowanie dostępne dla obrońców praw człowieka było wykorzystywane należycie;

Wspieranie wolnych i uczciwych procedur wyborczych oraz poszanowanie praworządności, 
niezawisłości sądownictwa i bezstronności administracji

83. z zadowoleniem odnosi się do ośmiu międzynarodowych misji obserwacji wyborów i 
ośmiu misji ekspertów ds. wyborów przeprowadzonych na całym świecie przez UE w 
2014 r.; powtarza swoją pozytywną opinię na temat stałego unijnego wsparcia dla 
procedur wyborczych oraz udzielanych przez UE pomocy i wsparcia dla obserwatorów 
krajowych;

84. przypomina znaczenie odpowiednich działań następczych podejmowanych na 
podstawie sprawozdań i zaleceń międzynarodowych misji obserwacji wyborów jako 
sposobu zwiększenia ich oddziaływania i wzmocnienia unijnego wsparcia dla 
standardów demokratycznych w zainteresowanych krajach;
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85. zaleca, aby UE zintensyfikowała wysiłki zmierzające do opracowania bardziej 
kompleksowego podejścia do procesów demokratyzacji, pośród których wolne i 
uczciwe wybory stanowią jedynie jeden aspekt, w celu pozytywnego przyczyniania się 
do wzmacniania instytucji demokratycznych i zaufania publicznego do procedur 
wyborczych na całym świecie;

86. z zadowoleniem odnotowuje w tym kontekście rozpoczęcie w 2014 r. w 12 wybranych 
delegaturach Unii projektów pilotażowych drugiej generacji w dziedzinie wspierania 
demokracji, będących wynikiem zobowiązania sformułowanego w konkluzjach Rady z 
grudnia 2009 r. i zawartego w planie działania w dziedzinie praw człowieka i 
demokracji w 2012 r.; zdecydowanie podkreśla znaczenie tych projektów pilotażowych 
dla osiągnięcia większej spójności we wspieraniu demokracji za pomocą unijnej 
polityki zewnętrznej i instrumentów UE;

87. z zadowoleniem przyjmuje zawarte w nowym planie działania dotyczącym praw 
człowieka i demokracji zobowiązanie Komisji, ESDZ i państw członkowskich do 
bardziej zdecydowanego i konsekwentnego zaangażowania się we współpracę w 
krajach trzecich z organami wyborczymi, instytucjami parlamentarnymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w celu przyczyniania się do wzmocnienia ich pozycji, a 
tym samym do umocnienia procesów demokratycznych;

88. przypomina, że zdobyte doświadczenie i wnioski wyciągnięte z przejścia do demokracji 
w ramach polityki rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby w pozytywny sposób przyczynić 
się do wskazania najlepszych praktyk, które mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji na całym świecie;

89. przypomina, że korupcja stanowi zagrożenie dla równego korzystania z praw człowieka 
oraz podważa procesy demokratyczne, takie jak praworządność oraz uczciwe 
wymierzanie sprawiedliwości; przypomina także, że UE zastrzegła sobie wyłączną 
kompetencję w odniesieniu do podpisania Konwencji NZ przeciwko korupcji;

90. stoi na stanowisku, że UE powinna podkreślać w ramach wszystkich platform dialogu z 
krajami trzecimi znaczenie uczciwości, odpowiedzialności i właściwego zarządzania 
działalnością lobbingową, finansami publicznymi oraz własnością publiczną, o czym 
jest mowa w Konwencji NZ przeciwko korupcji; zaleca, aby UE bardziej spójnie i 
systematycznie wspierała kraje trzecie w zwalczaniu korupcji poprzez służenie wiedzą 
fachową i wsparciem w zakresie tworzenia i umacniania niezależnych i skutecznych 
instytucji antykorupcyjnych;

91. jest zdania, że UE powinna zwiększyć wysiłki służące promowaniu na szczeblu dwu- i 
wielostronnym praworządności i niezawisłości sądownictwa; zachęca UE do wspierania 
uczciwego wymierzania sprawiedliwości na całym świecie poprzez służenie pomocą 
podczas przeprowadzania reform ustawodawczych i instytucjonalnych w krajach 
trzecich; zachęca także delegatury Unii i ambasady państw członkowskich do 
systematycznego monitorowania procesów sądowych w celu promowania niezawisłości 
sądownictwa;

* * *
92. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
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zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. praw 
człowieka, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Bezpieczeństwa 
ONZ, sekretarzowi generalnemu ONZ, przewodniczącemu 70. Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ, przewodniczącej Rady Praw Człowieka ONZ, wysokiej komisarz ONZ ds. praw 
człowieka i szefom delegatur UE.


