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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și 
politica Uniunii Europene în această privință
(2015/2229(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO) și alte tratate și 
instrumente ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) în domeniul drepturilor omului,

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului,

– având în vedere articolele 2, 3, 21 și 23 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere cadrul strategic și planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și 
democrația1, adoptate de Consiliul Afaceri Externe la 25 iunie 2012,

– având în vedere orientările UE cu privire la drepturile omului,

– având în vedere Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația 2015-2019, 
adoptat de Consiliu la 20 iulie 2015,

– având în vedere concluziile Consiliului din 14 mai 2012 privind „Creșterea impactului 
politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării”2,

– având în vedere Decizia 2015/260/PESC a Consiliului din 17 februarie 2015 de 
prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru drepturile 
omului3,

– având în vedere rezoluțiile adoptate în cadrul procedurii de urgență privind cazurile de 
încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 iunie 2010 referitoare la politicile UE în favoarea 
apărătorilor drepturilor omului4,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 iulie 2011 referitoare la politicile externe ale UE în 
favoarea democratizării5,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2013 referitoare la libertatea presei și a mass-
mediei în lume6,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 octombrie 2013 referitoare la corupția din sectorul 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/en/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0226.
5 Texte adoptate, P7_TA(2011)0334.
6 Texte adoptate, P7_TA(2013)0274.
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public și sectorul privat: impactul asupra drepturilor omului în țările terțe1,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2014 referitoare la prioritățile UE pentru cea 
de a 25-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (UNHRC)2,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2015 referitoare la prioritățile UE în 2015 
pentru UNHRC3,

– având în vedere Recomandarea sa din 2 aprilie 2014 adresată Consiliului privind cea de 
a 69-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite4,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2014 referitoare la eradicarea torturii în 
lume5,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2015 referitoare la Raportul anual 2013 
privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această 
privință6,

– având în vedere Rezoluția sa din 18 iunie 2015 referitoare la revizuirea politicii 
europene de vecinătate7,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 septembrie 2015 privind migrația și refugiații în 
Europa8,

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 8 octombrie 2014, 
intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări pentru perioada 2014-2015”9,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 30 aprilie 2014 privind 
o abordare bazată pe drepturi, cuprinzând toate drepturile omului în cooperarea pentru 
dezvoltare UE10,

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru 
dezvoltare și cel al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-
0000/2015),

A. întrucât, în temeiul articolul 21 din TUE, Uniunea Europeană s-a angajat să dezvolte o 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0394.
2 Texte adoptate, P7_TA(2014)0252.
3 Texte adoptate, P8_TA(2015)0079.
4 Texte adoptate, P7_TA(2014)0259.
5 Texte adoptate, P7_TA(2014)0206.
6 Texte adoptate, P8_TA(2015)0076.
7 Texte adoptate, P8_TA-PROV(2015)0272.
8 Texte adoptate, P8_TA-PROV(2015)0317.
9 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_ro.pdf
10 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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politică externă și de securitate comună (PESC) orientată de principiile democrației, 
statului de drept, universalității și indivizibilității drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, respectarea demnității umane, principiul egalității și solidarității, precum 
și respectarea Cartei ONU și a legislației internaționale;

B. întrucât respectarea drepturilor omului este subminată și amenințată în întreaga lume;

C. întrucât peste jumătate din populația lumii trăiește încă sub regimuri nedemocratice, iar 
libertatea la nivel mondial a înregistrat un declin continuu în ultimii ani;

D. întrucât angajamentul UE în favoarea unui multilateralism eficient, cu ONU ca pilon 
central, este parte integrantă a politicii externe a Uniunii și se întemeiază pe 
convingerea că un sistem multilateral fondat pe valori și norme universale este cel mai 
potrivit pentru soluționarea crizelor, provocărilor și amenințărilor globale;

E. întrucât o mai mare coerență între politicile interne și externe ale UE reprezintă o 
condiție indispensabilă pentru succesul politicii UE în domeniul drepturilor omului;

F. întrucât Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate (VP/ÎR) a declarat, când s-a propus noul Plan de acțiune 
comun privind drepturile omului și democrația, că drepturile omului vor fi una dintre 
prioritățile majore ale mandatului său, un reper în toate relațiile cu instituțiile UE, dar și 
cu țările terțe, cu organizațiile internaționale și cu societatea civilă;

G. întrucât Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), Comisia, Consiliul și statele 
membre sunt responsabile pentru implementarea noului plan de acțiune;

H. întrucât trebuie asigurate resursele adecvate pentru a consolida promovarea drepturilor 
omului și a democrației în țările terțe;

I. întrucât asocierea cu țări terțe, în toate forurile bilaterale și multilaterale, constituie unul 
dintre cele mai eficiente instrumente pentru rezolvarea problemelor vizând drepturile 
omului în țările terțe;

J. întrucât politica de sprijinire a drepturilor omului și a democrației este integrată în alte 
politici ale UE care au o dimensiune externă, precum politicile comerciale și cele 
privind dezvoltarea;

K. întrucât migrația reprezintă o importantă provocare de politică externă a UE, ce necesită 
soluții imediate și eficiente;

L. întrucât pedeapsa cu moartea rămâne una dintre cele mai mari preocupări ale UE în 
relațiile cu țările terțe;

M. întrucât copiii și femeile se confruntă cu amenințări din ce în ce mai mari, mai ales în 
zonele de război;

N. întrucât libertatea de gândire, de conștiință, libertatea religioasă și a convingerilor 
trebuie consolidată necondiționat prin dialogul intercultural și interreligios;
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O. întrucât UE consideră că cooperarea strânsă cu societatea civilă din țările terțe este una 
dintre principalele sale priorități în combaterea încălcărilor drepturilor omului,

Considerații generale

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că drepturile omului și valorile 
democratice sunt amenințate din ce în ce mai mult la nivel mondial;

2. invită UE și statele sale membre să își intensifice eforturile pentru a plasa drepturile 
omului și valorile democratice efectiv în centrul relațiilor lor cu restul lumii, după cum 
s-au angajat să procedeze în TUE;

3. reiterează că este extrem de important să se asigure o mai mare coerență între politicile 
interne și externe ale UE cu privire la respectarea drepturilor omului și a valorilor 
democratice; subliniază, în acest context, că, deși prezentul raport abordează politicile 
externe ale UE în vederea consolidării drepturilor omului, Parlamentul European adoptă 
și un raport anual privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, 
elaborat de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne;

4. consideră că, pentru a-și respecta angajamentul vizând promovarea drepturilor omului 
și a democrației la nivel mondial, UE și statele sale membre trebuie să se exprime cu o 
singură voce coerentă și să se asigure că mesajul lor este auzit;

5. subliniază, totodată, importanța unei cooperări consolidate între Comisie, Consiliu, 
Parlament, SEAE și delegațiile UE pentru a îmbunătăți coerența generală a politicii UE 
privind drepturile omului și democrația, precum și poziția sa centrală în toate politicile 
UE care au o dimensiune externă;

6. atrage atenția asupra angajamentului său pe termen lung de promovare a valorilor 
democratice și susținere a drepturilor omului, reflectat, printre altele, în decernarea 
anuală a Premiului Saharov pentru libertatea de gândire, în lucrările Subcomisiei pentru 
drepturile omului, precum și în cadrul dezbaterilor lunare în plen și în rezoluțiile 
privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;

Instrumente de politică ale UE pentru promovarea drepturilor omului la nivel mondial

Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume 

7. salută adoptarea Raportului anual pe 2014 al UE privind drepturile omului și 
democrația în lume; consideră că raportul anual este un instrument indispensabil pentru 
supravegherea, comunicarea și dezbaterile privind politica UE privind drepturile 
omului și democrația în lume;

8. reiterează invitația adresată VP/ÎR de a discuta cu deputații din Parlamentul European 
în două sesiuni plenare pe an, una la momentul prezentării raportului anual al UE și, a 
doua, pentru a răspunde la raportul Parlamentului; consideră regretabil faptul că 
Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) nu au răspuns în scris la 
rezoluția Parlamentului referitoare la Raportul anual pe 2013 privind drepturile omului 
și democrația în lume; reamintește că astfel de răspunsuri scrise joacă un rol important 
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în relațiile interinstituționale, întrucât permit o monitorizare sistematică și aprofundată a 
tuturor aspectelor semnalate de Parlament;

9. felicită SEAE și Comisia pentru informarea exhaustivă cu privire la activitățile 
întreprinse de UE privind drepturile omului și democrația în 2014; consideră, însă, că 
actualul format al raportului anual privind drepturile omului și democrația ar putea fi 
îmbunătățit, oferind o mai bună imagine de ansamblu a impactului concret al acțiunilor 
UE în domeniul drepturilor omului și al democrației în țările terțe;

10. recomandă în această privință ca SEAE să adopte o abordare mai analitică în redactarea 
raportului anual, continuând, în același timp, să informeze cu privire la implementarea 
cadrului strategic al UE și a planului de acțiune; consideră că raportul anual ar trebui nu 
numai să sublinieze rezultatele obținute de UE și cele mai bune practici din domeniu, ci 
și să precizeze provocările și limitările cu care se confruntă UE în eforturile sale de 
promovare a drepturilor omului și a democrației în țările terțe, precum și învățămintele 
ce pot fi trase pentru acțiuni concrete în anii următori;

11. își menține opinia că rapoartele de țară prezentate în raportul anual ar trebui să fie mai 
puțin descriptive, dar în schimb, să reflecte mai bine implementarea strategiilor de țară 
privind drepturile omului și să ofere o imagine de ansamblu a impactului acțiunilor UE 
la fața locului;

Cadrul strategic al UE și (noul) Plan de acțiune privind drepturile omului și democrația

12. reiterează opinia potrivit căreia adoptarea cadrului strategic al UE și a primului Plan de 
acțiune al UE privind drepturile omului și democrația în 2012 a reprezentat un punct de 
cotitură pentru UE în ceea ce privește plasarea drepturilor omului și a democrației în 
centrul relațiilor sale cu restul lumii;

13. salută adoptarea de către Consiliu, în iulie 2015, a unui nou Plan de acțiune pentru 
drepturile omului și democrație pentru 2015-2019; felicită SEAE pentru consultarea 
Comisiei, Parlamentului, a statelor membre, a societății civile și a organizațiilor 
regionale și internaționale pe parcursul evaluării primului plan de acțiune și al 
elaborării celui nou;

14. salută angajamentul reînnoit al UE de a promova și de a proteja drepturile omului și de 
a sprijini democrația în întreaga lume; constată că planul de acțiune urmărește să 
permită UE să adopte o abordare mai focalizată, mai sistematică și mai coordonată în 
domeniul drepturilor omului și al democrației, precum și să consolideze impactul 
politicilor și instrumentelor sale la fața locului; sprijină, în acest sens, acordarea de 
prioritate pentru cinci domenii strategice de acțiune;

15. invită VP/ÎR, SEAE, Consiliul, Comisia și statele membre să asigure o implementare 
eficientă și coerentă a noului plan de acțiune; atrage în mod deosebit atenția asupra
importanței care trebuie acordată măririi eficacității și maximizării impactului local al 
instrumentelor folosite de UE pentru a promova respectarea drepturilor omului și a 
democrației în lume; reiterează importanța intensificării eforturilor de integrare a 
drepturilor omului și a democrației în toate acțiunile externe ale UE, inclusiv la cel mai 



PE567.654v01-00 8/19 PR\1072443RO.doc

RO

înalt nivel politic;

16. subliniază că, pentru a îndeplini obiectivele ambițioase fixate în noul plan de acțiune, 
UE trebuie să aloce suficiente resurse și cunoștințe specializate, atât în ceea ce privește 
resursele umane din delegații și de la sediul central, cât și în ceea ce privește fondurile 
disponibile pentru proiecte;

17. reiterează opinia că, pentru a-și promova coerent și consecvent agenda în materie de 
drepturi ale omului și democrație, sunt necesare un consens solid și o mai bună 
coordonare între statele membre și instituțiile europene; subliniază ferm că statele 
membre ar trebui să se implice mai mult în implementarea planului de acțiune și a 
cadrului strategic al UE și să le utilizeze ca pe un model propriu pentru promovarea 
drepturilor omului și a democrației atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral;

18. îndeamnă, în acest sens, Consiliul Afaceri Externe să abordeze în mod regulat 
subiectele privind drepturile omului și democrația; reiterează invitația făcută 
Consiliului Afaceri Externe al UE de a organiza o dezbatere publică anuală privind 
acțiunea UE în domeniul drepturilor omului și al democrației;

19. felicită SEAE și Comisia pentru informarea cu privire la implementarea primului plan 
de acțiune și se așteaptă ca această informare să continue în cadrul noului plan de 
acțiune; reamintește, totodată, hotărârea sa de a fi asociat direct și consultat cu privire la 
implementarea noului plan de acțiune;

Privire generală asupra altor instrumente de politică ale UE

20. își exprimă îngrijorarea cu privire la recenta restructurare a Direcției pentru drepturile 
omului din cadrul SEAE și la impactul pe care această reorganizare l-ar putea avea 
asupra capacității UE de a integra drepturile omului în toate dimensiunile politicilor 
externe; invită SEAE să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că noului director 
executiv pentru drepturile omului, chestiuni de interes global și multilateral i se vor da 
mandatul și resursele adecvate pentru a integra drepturile omului în activitatea SEAE;

21. reamintește importanța mandatului Reprezentantului Special al UE (RSUE) pentru 
drepturile omului în mărirea eficacității și a vizibilității Uniunii Europene în protecția și 
promovarea drepturilor omului și a principiilor democratice în întreaga lume; salută 
deținătorul mandatului actual pentru realizările sale importante și pentru implicarea în 
schimburi de opinie regulate cu Parlamentul European și cu societatea civilă;

22. salută extinderea mandatului RSUE până în februarie 2017 și își reiterează solicitarea 
ca acest mandat să fie transformat într-unul permanent; recomandă, în acest sens, ca 
RSUE să aibă putere de inițiativă, o mai mare vizibilitate publică, precum și suficiente 
resurse umane și financiare pentru a acționa la întregul său potențial;

23. reiterează invitația adresată Consiliului de a stipula în mandatul reprezentanților 
geografici speciali ai UE cerința de a colabora strâns cu RSUE pentru drepturile 
omului;

24. remarcă faptul că 132 de strategii de țară privind drepturile omului au fost aprobate de 
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Comitetul politic și de securitate, în urma eforturilor concertate depuse de delegațiile 
UE, instituțiile UE și statele membre; își reiterează sprijinul pentru obiectivul 
strategiilor de țară privind drepturile omului - adaptarea acțiunilor UE din fiecare țară la 
situația și necesitățile sale specifice; solicită îmbunătățirea în continuare cooperării 
dintre delegațiile UE, ambasadele statelor membre și instituțiile UE în ceea ce privește 
elaborarea și implementarea strategiilor de țară privind drepturile omului;

25. reiterează cererea ca deputații în Parlamentul European să aibă acces la conținutul 
strategiilor, astfel încât să fie permis un grad adecvat de control; insistă ca SEAE să 
includă în fiecare strategie indicatori clari și măsurabili pentru măsurarea progreselor;

26. subliniază cu fermitate importanța luării în considerare a strategiilor de țară privind 
drepturile omului la toate nivelurile procesului de formulare a politicilor pentru fiecare 
țară terță, inclusiv în timpul pregătirii dialogurilor politice la nivel înalt, a documentelor 
de strategie de țară și a programelor de acțiune anuale;

27. salută crearea de centre de coordonare pentru drepturile omului și/sau pentru chestiuni 
legate de gen în toate delegațiile și în misiunile din cadrul Politicii de securitate și 
apărare comună (PSAC); constată, cu toate acestea, că informațiile disponibile 
publicului online sunt de multe ori perimate și solicită, prin urmare, o revizuire rapidă a 
acestora;

28. reamintește recomandarea sa adresată VP/ÎR și SEAE de a elabora orientări 
operaționale clare privind rolul de centrelor de coordonare în cadrul delegațiilor, pentru 
a capacita personalul acestora să acționeze ca niște veritabili consilieri pentru drepturile 
omului și pentru a le permite să își desfășoare activitatea în mod eficient; consideră că 
activitatea centrelor pentru drepturile omului ar trebui să fie, de asemenea, sprijinită de 
serviciile diplomatice ale statelor membre;

29. recunoaște că dialogurile privind drepturile omului cu țările terțe pot fi instrumente 
eficiente pentru cooperarea și relațiile bilaterale în ceea ce privește promovarea și 
apărarea drepturilor omului; salută, prin urmare, instituirea de dialoguri privind 
drepturile omului cu un număr din ce în ce mai mare de țări; salută faptul că un prim 
dialog privind drepturile omului s-a desfășurat în Myanmar/Birmania;

30. îndeamnă VP/ÎR și SEAE să își desfășoare dialogurile privind drepturile omului și 
seminarele societății civile în acest domeniu cu un accent clar, orientat spre rezultate, 
reflectând strategiile de țară privind drepturile omului; îndeamnă SEAE să includă 
sistematic un dialog pregătitor cu organizațiile societății civile, care să fie integrat 
automat în dialogul propriu-zis; îndeamnă, de asemenea, VP/ÎR și SEAE să abordeze 
cazurile individuale ale apărătorilor drepturilor omului în mod responsabil și 
transparent, în dialogurile pe tema drepturilor omului; consideră că este esențial ca 
demersul SEAE să garanteze în mod sistematic respectarea tuturor angajamentelor 
asumate în fiecare dialogul pe drepturile omului;

31. reiterează invitația adresată SEAE de a elabora un mecanism global de monitorizare și 
analizare a modului de funcționare a dialogurilor pe teme de drepturile omului cu 
scopul de a îmbunătăți impactul acestora; consideră că, în cazul în care aceste dialoguri 
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eșuează în mod repetat, ar trebui utilizate instrumente alternative pentru sprijinirea 
promovării drepturilor omului în țara respectivă;  observă, în acest sens, că dialogul 
privind drepturile omului cu Rusia a fost suspendat în 2014; îndeamnă, prin urmare, 
SEAE să își regândească total strategia privind drepturile omului în relația cu Rusia;

32. salută, în acest context, adoptarea de către Consiliu în mai 2014 a Orientările UE în 
domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare online și offline1; 
reamintește, cu toate acestea, cererea sa către de a clarifica procesul de selecție a 
temelor conținute de orientările UE și, de asemenea, să consulte Parlamentul și 
societatea civilă cu privire la această chestiune înainte de selectarea temelor;

33. reiterează invitația adresată ÎR/VP și SEAE de a revizui Orientările UE privind dreptul 
internațional umanitar (DIU)2 în contextul evenimentelor tragice din țări ca Siria și 
Irak; recomandă, în acest context, ca SEAE să sprijine organizațiile din societatea civilă 
care promovează respectarea dreptului internațional umanitar de către actorii statali și 
nestatali; îndeamnă, totodată, UE să utilizeze toate instrumentele aflate la dispoziția sa 
pentru a îmbunătăți respectarea de către actorii statali și nestatali a dreptului 
internațional umanitar;

34. subliniază ferm importanța evaluării sistematice a aplicării Orientărilor UE privind 
drepturile omului, utilizând valori de referință bine definite; consideră că, pentru a 
asigura o bună aplicare a orientărilor, trebuie luate măsuri suplimentare menite să facă 
cunoscut conținutul acestora în rândul personalului SEAE și al delegațiilor UE ;

Asigurarea promovării drepturilor omului și a democrației prin politicile și instrumentele 
externe ale UE

35. reamintește că UE s-a angajat să plaseze drepturile omului și democrația în centrul 
relațiilor sale cu țările terțe; subliniază, prin urmare, că promovarea drepturilor omului 
și a principiilor democratice trebuie sprijinită prin toate politicile UE care au o 
dimensiune externă, precum politica de extindere și politica de vecinătate, politica de 
securitate și apărare comună, precum și politicile vizând dezvoltarea, comerțul, justiția 
și afacerile interne;

36. ia act de eforturile Comisiei de a-și îndeplini angajamentul, inclusiv dispozițiile privind 
drepturile omului în evaluările sale de impact pentru propunerile legislative și 
nelegislative, implementarea măsurilor și a acordurilor comerciale; îndeamnă Comisia 
să îmbunătățească calitatea și caracterul exhaustiv al evaluărilor de impact și să asigure 
integrarea sistematică a aspectelor legate de drepturile omului;

37. reamintește că politica de extindere a UE este unul dintre cele mai puternice 
instrumente pentru consolidarea respectării drepturilor omului și a principiilor 
democratice; salută, prin urmare, aplicarea acestei noi abordări pe parcursul 
negocierilor de aderare pentru capitolele referitoare la sistemul judiciar, drepturile 
fundamentale și justiția, libertatea și securitatea, care să țină seama în mod 

                                               
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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corespunzător de timpul necesar pentru implementarea adecvată a acestor reforme;

38. își exprimă îngrijorarea cu privire la deteriorarea libertății de exprimare și a mass-
mediei în anumite țări implicate în procesul de aderare; subliniază necesitatea urgentă 
de a consolida independența mass-mediei în țările respective și de aborda problema 
presiunilor politice și economice asupra jurnaliștilor, care duc adesea la autocenzură; 
solicită Comisiei să continue să acorde prioritate respectării libertății de exprimare și a 
mass-mediei în procesul negocierii condițiilor de aderare;

39. regretă că implementarea corespunzătoare a cadrului legislativ pentru protecția 
minorităților este în continuare o provocare, după cum se afirmă în Strategia de 
extindere a Comisiei pentru 2014-20151; invită țările candidate să-și intensifice 
eforturile pentru a crea o cultură de acceptare a minorităților, de exemplu, prin, 
îmbunătățirea integrării minorităților în sistemul educațional;

40. ia act cu îngrijorare de deteriorarea culturilor politice democratice din unele țări 
candidate și potențial candidate; reamintește că dialogul politic, compromisul și 
includerea tuturor părților interesate în  procesul decizional stau la temelia regimurilor 
democratice; constată cu egală îngrijorare slabele progresele înregistrate de țările aflate 
în procesul de negociere a aderării în privința îmbunătățirii independenței sistemului 
judiciar și în combaterea corupției; îndeamnă, împreună cu Comisia, țările aflate în 
procesul de negociere a aderării să constituie un bilanț credibil al rezultatelor obținute 
în ceea ce privește anchetele, urmărirea în justiție și condamnările definitive 
pronunțate;

41. reamintește, în contextul reexaminării în curs a Politicii europene de vecinătate, că TUE 
prevede că Uniunea dezvoltă cu țările învecinate relații privilegiate întemeiate pe 
valorile Uniunii, printre care se numără respectarea drepturilor omului și a 
democrației2; subliniază faptul că, având în vedere sfidările majore cu care atât 
vecinătatea estică, cât și cea sudică s-au confruntat în ultimii ani, respectarea drepturilor 
omului și a principiilor democratice au fost afectate în mod semnificativ;

42. își exprimă, prin urmare, convingerea că, în Politica europeană de vecinătate revizuită,  
promovarea drepturilor omului și a principiilor democratice ar trebui să ocupe în 
continuare un loc central; reiterează faptul că promovarea drepturilor omului și a 
democrației sunt în același timp în interesul țărilor partenere, cât și în interesul UE;

43. subliniază că UE ar trebui să continue să sprijine în mod activ instituțiile democratice și 
eficiente din domeniul drepturilor omului și societatea civilă din țările învecinate, în 
eforturile întreprinse pentru promovarea democratizării și a respectării drepturilor 
omului; ia act cu satisfacție, în acest context, de angajamentul constant  al Fondului 
european pentru democrație în vecinătatea estică și în cea sudică a UE în favoarea 
promovării democrației și a respectării drepturilor și libertăților fundamentale;

44. își reiterează sprijinul pentru introducerea clauzelor privind drepturile omului în 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_ro.pdf
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:RO:PDF
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acordurile internaționale încheiate între UE și țările terțe; invită Comisia să 
monitorizeze în mod eficace și sistematic punerea în aplicare a clauzelor privind 
drepturile omului și să informeze periodic Parlamentul cu privire la respectarea 
drepturilor omului de către țările partenere;

45. salută intrarea în vigoare a noului sistem generalizat de preferințe (SGP) (Regulamentul 
(UE) nr. 978/2012) la 1 ianuarie 2014; ia act cu satisfacție de faptul că au fost acordate 
preferințe SGP+ pentru 14 țări, până la sfârșitul anului 2014, ca mijloc de stimulare a 
punerii efective în aplicare a 27 de convenții internaționale fundamentale privind 
drepturile omului și standardele de muncă; se așteaptă ca Comisia să informeze 
Parlamentul și Consiliul cu privire la stadiul ratificării și a punerii efective în aplicare a 
convențiilor de către beneficiarii preferințelor SGP+  până la sfârșitul anului 2015;

46. reafirmă  că activitățile întreprinderilor din UE care desfășoară activități în țări terțe ar 
trebui să fie în deplină conformitate cu standardele internaționale în materie de 
drepturile omului; reafirmă, în plus, importanța promovării responsabilității sociale a 
întreprinderilor și a întreprinderilor europene care joacă un rol principal în promovarea 
unor standarde la nivel internațional în ceea ce privește afacerile și drepturile omului;

47. consideră, prin urmare, că SEAE ar trebui să ceară ca delegațiile UE să colaboreze cu 
întreprinderile din UE care desfășoară activități în țări terțe în vederea promovării 
respectării drepturilor omului în cadrul activităților lor de afaceri; reamintește, de 
asemenea, solicitarea sa ca delegațiile UE să includă respectarea drepturilor omului în 
activitățile de afaceri  ca o prioritate în cererile de propuneri la nivel local efectuate în 
cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO);

48. reiterează invitația adresată Comisiei de a prezenta informări cu privire la punerea în 
aplicare a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului1 de 
către statele membre, înainte de sfârșitul anului 2015;

49. consideră că cooperarea pentru dezvoltare și promovarea drepturilor omului și a 
principiilor democratice ar trebui să meargă mână în mână; reamintește, în acest 
context, că ONU a declarat că în absența unei abordări bazate pe drepturile omului, 
obiectivele de dezvoltare nu pot fi realizate integral; reamintește, de asemenea, că UE s-
a angajat să sprijine țările partenere, ținând seama de nivelul lor de dezvoltare și de 
progresele înregistrate în ceea ce privește drepturile omului și democrația;

50. salută documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind o abordare bazată pe drepturi, 
care cuprinde toate drepturile omului pentru cooperarea UE pentru dezvoltare, publicat 
în aprilie 2014 și salutată de Consiliu; încurajează Comisia să monitorizeze punerea în 
aplicare a abordării bazate pe drepturile omului și să se asigure că drepturile omului și 
cooperarea pentru dezvoltare se consolidează reciproc pe teren;

51. ia act cu satisfacție de documentul de orientare în ceea ce privește combaterea 
terorismului2 elaborat de SEAE și de către Comisie și aprobat de Consiliu, cu scopul de 

                                               
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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a asigura respectarea drepturilor omului în planificarea și punerea în aplicare a 
proiectelor de asistență pentru combaterea terorismului cu țări terțe; invită SEAE și 
Comisia să asigure punerea în aplicare eficientă a documentului, începând cu difuzarea 
sa pe scară largă; sprijină, în acest context, eforturile depuse la nivel internațional 
pentru a pune capăt încălcărilor drepturilor omului comise de către ISIL/Daesh;

52. își exprimă solidaritatea față de numărul mare de refugiați și de migranți care suferă de 
pe urma gravelor încălcări ale drepturilor omului ca victime ale conflictelor, 
deficiențelor concrete de guvernare și rețelelor de imigrație ilegală și trafic de persoane; 
își exprimă regretul profund pentru pierderile tragice de vieți omenești în rândul 
persoanelor care solicită azil în UE;

53. subliniază nevoia urgentă de a aborda cauzele profunde ale fluxurilor de migrație și, 
prin urmare, de a aborda dimensiunea externă a crizei refugiaților, inclusiv prin găsirea 
unor soluții sustenabile la conflictele din vecinătatea noastră; subliniază necesitatea 
unei abordări globale a migrației, bazată pe drepturile omului, și invită UE să 
colaboreze cu ONU, cu organizațiile regionale, cu guvernele și cu ONG-urile pentru a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de migrație; ia act, în acest context de 
operațiunea mediteraneană EUNAVFOR Med a forței navale a Uniunii Europene  
împotriva contrabandiștilor și traficanților în Marea Mediterană; salută măsurile 
propuse de Comisie la 9 septembrie 2015 pentru a aborda dimensiunea externă a crizei 
refugiaților;

Promovarea drepturilor omului și a democrației prin intermediul organizațiilor multilaterale

54. își reafirmă sprijinul deplin pentru angajamentul puternic al UE pentru promovarea  
drepturilor omului și a principiilor democratice prin cooperarea cu structurile 
Organizației Națiunilor Unite și instituțiile sale specializate, cu Consiliul Europei, cu 
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și cu Organizația pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică, în conformitate cu articolele 21 și 220 din TUE;

55. reamintește, de asemenea, faptul că este important ca UE să se implice în mod activ și 
consecvent în toate mecanismele privind drepturile omului ale ONU, mai ales în a treia 
Comisie a Adunării Generale a ONU și Consiliul pentru drepturile omului; recunoaște 
eforturile depuse de SEAE, de delegațiile UE de la New York și Geneva și de statele 
membre vizând să mărească gradul de coerență a UE privind aspectele legate de 
drepturile omului la nivelul ONU; încurajează UE să își intensifice eforturile de a-și 
face auzită vocea, inclusiv prin intensificarea practicii din ce în ce mai răspândite a 
inițiativelor interregionale, prin co-sponsorizarea rezoluțiilor și prin asumarea unui rol 
de lider în privința acestora din urmă;

56. consideră regretabil faptul că practica de acum instituționalizată de a trimite o delegație 
parlamentară la Adunarea Generală a ONU nu a fost respectată în 2014; salută 
reînnoirea acestei practici în 2015, cu ocazia celei de-a 28-a sesiuni a UNHRC;

57. subliniază că, pentru a consolida credibilitatea și legitimitatea UNHRC, toți membrii 
acestuia trebuie să respecte cele mai înalte standarde în materie de drepturile omului și 
să își îndeplinească angajamentele în acest domeniu;
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58. își reafirmă sprijinul puternic față de Curtea Penală Internațională (CPI) în a face 
dreptate victimelor celor mai grave crime care preocupă comunitatea internațională în 
ansamblul său, cum ar fi genocidul, crimele împotriva umanității, crimele de război și 
crimele de agresiune; consideră regretabil că niciun stat nu a ratificat Statutul de la 
Roma în 2014; se arată îngrijorat de faptul că mai multe mandate de arestare nu au fost 
încă executate;

59. invită UE și statele membre să promoveze în mod activ CPI și necesitatea de punere în 
aplicare a deciziilor sale în toate tipurile de dialoguri cu țările terțe;

Consolidarea respectului pentru drepturile omului în lume

60. reamintește că libertatea de gândire, de conștiință, de religie și de credință este un drept 
fundamental al omului, astfel cum este recunoscut în Declarația universală a drepturilor 
omului;

61. invită UE și statele membre să își intensifice eforturile pentru a consolida respectarea 
libertății de gândire, de conștiință, de religie și de credință, precum și pentru a promova 
dialogul interreligios în  interacțiunile cu țările terțe; sprijină pe deplin practicile UE de 
a juca un rol de lider în ceea ce privește rezoluțiile tematice în cadrul UNHRC și în 
cadrul Adunării Generale a ONU cu privire la libertatea de religie și de credință; 
solicită acțiuni concrete în direcția punerii efective în aplicare a orientărilor UE privind 
promovarea și protejarea libertății de religie și convingeri, asigurându-se, printre altele, 
formarea sistematică și coerentă a personalului UE de la sediu și din delegații;

62. salută declarația comună a ÎR/VP și a Secretarului General al Consiliului Europei1 din 
octombrie 2014, care a reafirmat opoziția fermă și absolută a acestora față de pedeapsa 
capitală în toate cazurile și în toate circumstanțele; își menține punctul de vedere că 
abolirea pedepsei cu moartea la nivel mondial ar trebui să fie unul dintre obiectivele 
centrale ale UE în ceea ce privește drepturile omului;

63. își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul din ce în ce mai mare de sentințe de 
condamnare la moarte pronunțate în întreaga lume; consideră regretabil faptul că 
Belarus a reluat execuțiile, după o pauză de doi ani; reiterează, prin urmare, invitația 
adresată Belarusului de a implementa moratoriul privind pedeapsa cu moartea, care ar 
trebui să ducă în final la abolirea acesteia;

64. invită UE să colaboreze în continuare cu țările care aplică încă pedeapsa cu moartea, 
utilizând toate instrumentele diplomatice și de cooperare pentru a promova abolirea 
pedepsei cu moartea; reiterează, de asemenea, solicitarea  adresată UE de a continua 
monitorizarea condițiilor în care se desfășoară execuțiile în țările care practică încă 
pedeapsa cu moartea;

65. consideră că, în urma celei de a 30-a aniversări a Convenției ONU împotriva torturii și 
având în vedere că continuă să fie înregistrate cazuri de tortură și de maltratare la nivel 
mondial, UE ar trebui să își intensifice eforturile vizând eradicarea acestor încălcări 

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
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grave ale drepturilor omului; îndeamnă, prin urmare, SEAE și VP/ÎR să se implice mai 
mult în combaterea torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane și 
degradante prin creșterea numărului de acțiuni diplomatice și printr-o poziționare 
publică mai sistematică; recomandă ca SEAE, delegațiile UE și statele membre să 
utilizeze toate instrumentele existente, cum ar fi orientările UE privind tortura1 la 
potențialul lor maxim;

66. condamnă cu fermitate toate formele de discriminare, inclusiv cele bazate pe rasă, 
culoare, gen, orientare sexuală, limbă, cultură, origine socială, castă, naștere, vârstă, 
handicap sau orice alt statut; îndeamnă UE să își intensifice eforturile  de eradicare a 
tuturor formelor de discriminare, de rasism și de xenofobie prin dialoguri politice și pe 
teme legate de drepturile omului, prin activitatea delegațiilor UE și prin diplomația 
publică; îndeamnă de asemenea, UE să continue să promoveze ratificarea și 
implementarea integrală a tuturor convențiilor ONU care susțin această cauză, cum ar fi 
Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială sau 
Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;

67. subliniază faptul că comunitățile minoritare din țările terțe au nevoi specifice și că ar 
trebui promovată egalitatea deplină a acestora;

68. reamintește faptul că Premiul Saharov pe 2014 a fost acordat Dr. Denis Mukwege 
pentru angajamentul său ferm față de victimele actelor de violență sexuală și pentru 
promovarea continuă a drepturilor femeilor; condamnă cu fermitate toate formele de 
abuz și violență împotriva fetelor și femeilor;

69. încurajează UE să continue integrarea sprijinului acordat femeilor în cadrul operațiilor 
PSAC și să depună în continuare eforturi în vederea punerii în aplicare a Rezoluției 
Consiliului de Securitate al ONU 1325 (2000) privind femeile, pacea și securitatea2;

70. invită Comisia, SEAE și VP/ÎR să promoveze în continuare capacitarea politică și 
economică a femeilor prin integrarea egalității de gen în toate politicile și programele 
lor externe și prin intervenții publice privind aspecte legate de gen;

71. reafirmă nevoia urgentă de ratificare universală și punere efectivă în aplicare a 
Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și protocoalele opționale ale acesteia;

72. salută concluziile Consiliului privind promovarea și protecția drepturilor copilului3, 
adoptate în decembrie 2014, și solicită UE să continue sprijinirea țărilor partenere în 
combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor și consolidarea capacităților 
acestora de a proteja drepturile copiilor;

73. reiterează solicitarea adresată Comisiei de a propune o strategie și un plan de acțiune 
cuprinzătoare privind drepturile copilului pentru următorii cinci ani, sprijinind 
eforturile UE de promovare a drepturilor copiilor, mai exact contribuind la asigurarea 
accesului copiilor la apă, la servicii de salubritate, la asistență medicală și la educație, 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
3 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&f=ST%2015559%202014%20INIT
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precum și prin eliminarea muncii copiilor și ajutarea copiilor aflați în conflicte armate;

74. salută cooperarea activă a UE cu mai mulți raportori speciali ai ONU (UNSR) care se 
ocupă cu drepturile economice, sociale și culturale (ESC), inclusiv cu Raportorul 
special privind dreptul omului la apă potabilă sigură și la servicii de salubritate, cu 
Raportorul special privind dreptul la educație, Raportorul special privind dreptul la 
hrană, cu Raportorul special privind sărăcia extremă și drepturile omului și cu 
Raportorul special privind condițiile de locuit adecvate; ia act cu satisfacție de faptul că 
promovarea drepturilor ESC a fost consolidată în cadrul programului indicativ 
multianual 2014-2017 al EIDHR (IEDDO) care are ca scop, printre altele, să contribuie 
la întărirea sindicatelor, la creșterea gradului de conștientizare cu privire la aspectele 
legate de salarii, la protecția patrimoniului funciar, la promovarea integrării sociale prin 
capacitarea economică și la reducerea discriminării economice și a violenței la locul de 
muncă;

Acțiunea UE de sprijinire și consolidare a democrației în întreaga lume

75. subliniază angajamentul UE în ceea ce privește apărarea și promovarea respectării 
drepturilor omului și a valorilor democratice în relațiile sale cu restul lumii; reamintește 
că regimurile democratice se caracterizează nu numai prin procese electorale libere și 
corecte, ci și prin de libertatea de exprimare și de asociere, statul de drept și tragerea la 
răspundere , independența sistemului judiciar și o administrație imparțială, printre alte 
aspecte; subliniază că democrația și drepturile omului sunt inextricabil legate și se 
susțin reciproc, după cum s-a reamintit în concluziile Consiliului din 18 noiembrie 2009 
privind sprijinirea democrației în relațiile externe ale UE1; salută faptul că noul plan de 
acțiune privind drepturile omului și democrația acordă o atenție sporită activităților de 
sprijinire a democrației;

Apărarea libertății de exprimare și întărirea societății civile

76. reiterează faptul că libertatea de exprimare este o componentă esențială în orice 
societate democratică deoarece susține o cultură a pluralismului care capacitează 
societatea civilă și cetățenii să tragă la răspundere guvernele și factorii de decizie și 
sprijină respectarea preeminenței legii; îndeamnă, prin urmare, UE să își intensifice 
eforturile de promovare a libertății de exprimare prin politicile și instrumentele sale 
externe;

77. reiterează solicitarea ca UE și statele sale membre să îmbunătățească monitorizarea pe 
care o efectuează asupra tuturor tipurilor de restricții privind libertatea de exprimare și a 
mass-mediei în țările terțe și să condamne rapid și în mod sistematic astfel de limitări; 
subliniază importanța asigurării punerii în aplicare efective  a Orientărilor UE privind 
libertatea de exprimare online și offline, cât și a monitorizării cu regularitate a 
impactului acestora;

78. este profund îngrijorat de faptul că societatea civilă este atacată din ce în ce mai mult la 
nivel mondial; reamintește că societatea civilă independentă joacă un rol esențial în 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&f=ST%2016081%202009%20INIT
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domeniul apărării și promovării drepturilor omului și în buna funcționare a societăților 
democratice;

79. ia act cu satisfacție de faptul că în noul plan de acțiune VP/ÎR a reafirmat angajamentul 
UE pentru capacitarea actorilor locali și a organizațiilor societății civile și subliniază că, 
având în vedere scăderea semnificativă a spațiului său, societatea civilă, și în special 
apărătorii drepturilor omului, au nevoie de atenție și eforturi sporite din partea UE; 
îndeamnă, prin urmare, UE și statele sale membre să elaboreze un răspuns coerent și 
cuprinzător la sfidările majore cu care se confruntă societatea civilă, inclusiv apărătorii 
drepturilor omului, la nivel mondial;

80. invită UE și statele sale membre să monitorizeze constant și să aducă în discuție 
cazurile de încălcare a libertății de întrunire și de asociere, inclusiv prin diferite forme 
de interdicții și limitări referitoare la organizațiile societății civile și activitățile lor;

81. invită, de asemenea, UE și statele sale membre să folosească toate mijloacele 
disponibile, cum ar fi dialogurile pe tema drepturilor omului, dialogurile politice și 
diplomația publică, pentru a aduce în discuție în mod sistematic cazurile individuale ale 
apărătorilor drepturilor omului și ale activiștilor societății civile expuși riscurilor și în 
special pe acelea referitoare la persoanele care sunt deținute în închisori; încurajează 
delegațiile UE și personalul diplomatic al statelor membre să sprijine în continuare în 
mod activ apărătorii drepturilor omului prin monitorizarea sistematică a proceselor, prin 
vizitarea militanților deținuți în închisori și prin publicarea de declarații cu privire la 
cazuri individuale, după caz; evidențiază, de asemenea, importanța instrumentelor 
„diplomației tăcute” atunci când sunt apărați apărătorii drepturilor omului;

82. ia act cu satisfacție de asistența acordată de către UE apărătorilor drepturilor omului și 
societății  civile din întreaga lume prin intermediul Instrumentului european pentru 
democrație și drepturile omului (IEDDO); subliniază importanța deosebită a utilizării 
IEDDO pentru protejarea apărătorilor drepturilor omului care sunt cei mai expuși la 
riscuri; subliniază, de asemenea, că sprijinul pentru apărătorii drepturilor omului expuși 
riscurilor ar trebui să țină cont în primul rând de criteriile de eficacitate și să evite 
condiții excesiv de prescriptive; invită Comisia, SEAE și delegațiile UE să se asigure că 
fondurile disponibile pentru apărătorii drepturilor omului sunt utilizate în mod 
corespunzător;

Sprijinirea proceselor electorale libere și echitabile și respectarea statului de drept, a 
independenței justiției și a unei administrații imparțiale

83. salută cele opt misiuni de observare a alegerilor (MOA) și cele opt misiuni de experți 
electorali (MEE) desfășurate la nivel mondial de către UE în 2014; reiterează opinia 
pozitivă privind sprijinul continuu acordat de UE proceselor electorale și furnizarea de 
asistență electorală și de sprijin pentru observatorii interni;

84. reamintește importanța unor acțiuni ulterioare adecvate în urma rapoartelor și 
recomandărilor MOA ca modalitate de mărire a impactului acestora și întărire a 
sprijinului UE pentru standardele democratice în țările în cauză;
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85. recomandă UE să-și intensifice eforturile vizând elaborarea unei abordări mai 
cuprinzătoare a proceselor de democratizare - alegerile libere și corecte reprezentând 
doar o dimensiune a acestora - cu scopul de a contribui în mod pozitiv la întărirea 
instituțiilor democratice și a încrederii publice în procesele electorale în întreaga lume;

86. ia act cu satisfacție, în acest context, de debutul, în 2014, al celei de a doua generații de 
proiecte-pilot privind sprijinirea democrației în 12 delegații selecționate ale UE, în 
urma angajamentului asumat în concluziile Consiliului din noiembrie 2009 și în planul 
de acțiune pe 2012 pentru drepturile omului și democrație; subliniază cu fermitate 
importanța acestor proiecte-pilot pentru atingerea unui grad mai ridicat de coerență în 
sprijinirea democrației prin intermediul politicilor și instrumentelor de acțiune externă 
ale UE;

87. salută angajamentul asumat de către Comisie, de SEAE și de statele membre în cadrul 
noului plan de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația de a se implica 
mai ferm și mai consecvent cu organismele care se ocupă de organizarea alegerilor, cu 
instituțiile parlamentare și cu organizațiile societății civile din țări terțe, pentru a 
contribui la capacitarea acestora și, prin urmare, la consolidarea proceselor 
democratice;

88. reamintește că experiența dobândită și învățămintele desprinse din tranziția către 
democrație în cadrul politicilor de extindere și de vecinătate ar putea contribui în mod 
pozitiv la identificarea de bune practici care ar putea fi utilizate pentru a sprijini și 
consolida alte procese de democratizare la nivel mondial;

89. reamintește că corupția reprezintă o amenințare la adresa exercitării în mod egal a 
drepturilor omului și subminează procesele democratice, cum ar fi statul de drept și 
administrarea echitabilă a justiției; reamintește, de asemenea,  că UE a solicitat o 
competență exclusivă pentru semnarea Convenției ONU împotriva corupției (UNCAC); 

90. își exprimă convingerea că UE ar trebui să sublinieze în toate platformele de dialog cu 
țările terțe importanța integrității, a responsabilității și a bunei gestionări a afacerilor 
publice, a finanțelor publice și a bunurilor publice, după cum se prevede în Convenția 
ONU împotriva corupției (UNCAC); recomandă UE să sprijine țările terțe într-un mod 
mai consecvent și mai sistematic în combaterea corupției, prin consultanță de 
specialitate și sprijin în crearea și consolidarea de instituții anticorupție independente și 
eficiente; 

91. consideră că UE ar trebui să își intensifice eforturile de promovare a statului de drept și 
a independenței sistemului judiciar la nivel multilateral și bilateral; încurajează UE să 
sprijine o administrare a justiției echitabilă la nivel mondial prin sprijinirea proceselor 
de reforme legislative și instituționale în țările terțe; încurajează, de asemenea, 
delegațiile UE și ambasadele statelor membre să urmărească în mod sistematic 
monitorizarea proceselor în vederea promovării independenței sistemului judiciar;

* * *
92. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
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externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile 
omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, 
Secretarului General al ONU, Președintelui celei de-a 70-a Adunări Generale a ONU, 
Președintelui Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Înaltului Comisar al ONU 
pentru Drepturile Omului, precum și șefilor delegațiilor UE.


