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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike 
Európskej únie v tejto oblasti
(2015/2229(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a ostatné zmluvy a nástroje OSN 
týkajúce sa ľudských práv,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach,

– so zreteľom na článok 2, 3, 21 a 23 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na strategický rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu1, 
ktorý prijala Rada pre zahraničné veci 25. júna 2012,

– so zreteľom na usmernenia Európskej únie o ľudských právach,

– so zreteľom na Akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2015 – 2019, 
ktorý Rada prijala 20. júla 2015,

– so zreteľom na závery Rady zo 14. mája 2012 na tému Zvyšovanie vplyvu rozvojovej 
politiky EÚ: program zmien2,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2015/260/SZBP zo 17. februára 2015, ktorým sa 
predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre ľudské práva3,

– so zreteľom na svoje naliehavé uznesenia o prípadoch porušovania ľudských práv, 
princípov demokracie a právneho štátu,

– so zreteľom na svoje uznesenie 17. júna 2010 o politikách EÚ na podporu obhajcov 
ľudských práv4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o vonkajších politikách EÚ na podporu 
demokratizácie5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2013 o slobode tlače a médií vo svete6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 2013 o korupcii vo verejnom a súkromnom 
sektore: vplyv na ľudské práva v tretích krajinách7,

                                               
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  Prijaté texty, P7_TA(2010)0226.
5  Prijaté texty, P7_TA(2011)0334.
6  Prijaté texty, P7_TA(2013)0274.
7 Prijaté texty, P7_TA(2013)0394.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2014 o prioritách EÚ pre 25. zasadnutie 
Rady OSN pre ľudské práva1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2015 o prioritách EÚ pre 25. zasadnutie 
Rady OSN pre ľudské práva2,

– so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 2. apríla 2014 k 69. zasadnutiu Valného 
zhromaždenia Organizácie Spojených národov3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2014 o odstránení mučenia vo svete4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2015 o výročnej správe o ľudských právach 
a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti5,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 18. júna 2015 o revízii európskej susedskej politiky6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. septembra 2015 o migrácii a utečencoch v 
Európe7,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 8. októbra 2014 s názvom 
Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2014 – 20158 (COM(2014)0700),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Prístup k rozvojovej 
spolupráci EÚ založený na právach, v ktorom sú zahrnuté všetky ľudské práva9 z 30. 
apríla 2014, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre rozvoj a 
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0000/2015),

A. keďže článok 21 ZEÚ zaväzuje EÚ, aby vyvíjala spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú 
politiku založenú na zásadách demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a 
nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd, zachovávanie ľudskej dôstojnosti, 
rovnosti a solidarity a dodržiavaní zásad Charty Organizácie Spojených národov a 
medzinárodného práva;

B. keďže dodržiavanie ľudských práv sa spochybňuje a je ohrozené na celom svete; 

C. keďže viac ako polovica svetového obyvateľstva stále žije v nedemokratických 
režimoch a keďže miera slobody vo svete v posledných niekoľkých rokoch neustále 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2014)0252.
2  Prijaté texty, P8_TA(2015)0079.
3 Prijaté texty, P7_TA(2014)0259.
4 Prijaté texty, P7_TA(2014)0206.
5 Prijaté texty, P8_TA(2015)0076.
6 Prijaté texty, P8_TA-PROV(2015)0272.
7  Prijaté texty, P8_TA-PROV(2015)0317.
8 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_en.pdf.
9 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf.
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klesá;

D. keďže záväzok EÚ týkajúci sa účinného multilateralizmu s OSN vo svojom jadre je 
neodlučiteľnou súčasťou vonkajšej politiky Únie a vychádza z presvedčenia, že 
multilaterálny systém založený na univerzálnych pravidlách a hodnotách je 
najvhodnejším systémom na riešenie globálnych kríz, výziev a hrozieb;

E. keďže zvýšená súdržnosť medzi vnútornými a vonkajšími politikami EÚ je 
nevyhnutným predpokladom úspešnej politiky v oblasti ľudských práv EÚ;

F. keďže podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku (PK/VP) pri príležitosti návrhu nového spoločného akčného 
plánu pre ľudské práva a demokraciu uviedla, že ľudské práva budú jednou z 
preklenujúcich priorít jej mandátu, ukazovateľom vo všetkých vzťahoch s inštitúciami 
EÚ, ako aj s tretími krajinami, medzinárodnými organizáciami a občianskou 
spoločnosťou;

G. keďže Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), Komisia, Rada a členské štáty sú 
zodpovedné za vykonávanie nového akčného plánu;

H. keďže je nevyhnutné zabezpečiť primerané zdroje s cieľom posilniť podporu ľudských 
práv a demokracie v tretích krajinách;

I. keďže spolupráca s tretími krajinami vo všetkých dvojstranných a viacstranných fórach 
je jedným z najúčinnejších nástrojov na riešenie otázok ľudských práv v tretích 
krajinách;

J. keďže politika podpory ľudských práv a demokracie sa začleňuje do iných politík EÚ s 
vonkajším rozmerom, ako je obchod a rozvoj;

K. keďže migrácia predstavuje významnú výzvu vonkajšej politiky EÚ, ktorá si vyžaduje 
okamžité a účinné riešenia;

L. keďže trest smrti je jednou z otázok, ktoré EÚ najviac znepokojujú v prístupe k tretím 
krajinám;

M. keďže deti a ženy čelia čoraz častejším hrozbám, a to najmä v oblastiach vojnových 
konfliktov;

N. keďže sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery musí byť 
bezpodmienečne posilnená prostredníctvom dialógu medzi kultúrami a náboženstvami;

O. keďže EÚ považuje úzku spoluprácu s občianskou spoločnosťou v tretích krajinách za 
jednu zo svojich hlavných priorít pri riešení porušovania ľudských práv;

Všeobecné úvahy

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že ľudské práva a demokratické hodnoty sú na 
celom svete čoraz viac ohrozované;

2. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o účinné začlenenie ľudských 



PE567.654v01-00 6/17 PR\1072443SK.doc

SK

práv a demokratických hodnôt do jadra ich vzťahov s okolitým svetom, ako sa zaviazali 
robiť v ZEÚ;

3. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité zabezpečiť väčšiu súdržnosť medzi vnútornými a 
vonkajšími politikami EÚ so zreteľom na rešpektovanie ľudských práv a 
demokratických hodnôt; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že zatiaľ čo táto správa sa zaoberá 
vonkajšími politikami EÚ na presadzovanie ľudských práv, Parlament tiež prijíma 
výročnú správu o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii, ktorú vypracúva 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci;

4. domnieva sa, že s cieľom splniť svoj záväzok dosiahnuť pokrok v oblasti ľudských práv 
a demokracie vo svete, EÚ a jej členské štáty sa musia vyjadrovať konzistentne a 
jednotne a zabezpečiť, aby ich posolstvo bolo počuť;

5. okrem toho zdôrazňuje význam posilnenej spolupráce medzi Komisiou, Radou, ESVČ, 
Parlamentom a delegáciami EÚ pre zlepšenie celkovej súdržnosti politiky EÚ v oblasti 
ľudských práv a demokracie a jej ústrednej pozície medzi všetkými politikami EÚ so 
zahraničným rozmerom;

6. upriamuje pozornosť na svoj dlhodobý záväzok podporovať ľudské práva a presadzovať 
demokratické hodnoty, čo sa okrem iného prejavuje v každoročnom udeľovaní 
Sacharovovej ceny za slobodu myslenia, na práci podvýboru pre ľudské práva a v 
mesačných plenárnych rozpravách a uzneseniach o prípadoch porušovania ľudských 
práv, demokracie a zásad právneho štátu;

Nástroje politiky EÚ na presadzovanie ľudských práv vo svete

Výročná správa EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete

7. víta prijatie výročnej správy EÚ o ľudských práva a demokracii vo svete za rok 2014; 
domnieva sa, že výročná správa je nevyhnutným nástrojom na preskúmanie, 
komunikáciu a diskusiu o politike EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie vo svete;

8. opätovne pozýva PK/VP na diskusiu s poslancami Európskeho parlamentu počas dvoch 
plenárnych zasadnutí ročne, pri príležitosti predkladania výročnej správy EÚ a v rámci 
odozvy na správu Parlamentu; považuje za poľutovaniahodné, že Komisia a Európska 
služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) písomne neodpovedali na uznesenie Parlamentu o 
výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2013; pripomína, že 
takéto písomné odpovede zohrávajú dôležitú úlohu v medziinštitucionálnych vzťahoch, 
keďže umožňujú systematicky a dôkladne prijímať následné kroky ku všetkým bodom 
uvedeným Parlamentom;

9. vyjadruje ESVČ a Komisii uznanie za ich vyčerpávajúce správy o činnostiach, ktoré EÚ 
vykonala v oblasti ľudských práv a demokracie v roku 2014; domnieva sa však, že 
aktuálny formát výročnej správy o ľudských právach a demokracii by sa mohol zlepšiť 
tým, že by poskytol lepší prehľad o konkrétnom vplyve opatrení EÚ v oblasti ľudských 
práv a demokracie v tretích krajinách;

10. v tomto smere odporúča ESVČ, aby pri vypracúvaní výročnej správy zaujala 
analytickejší prístup, a aby naďalej podávala správy o vykonávaní strategického rámca 



PR\1072443SK.doc 7/17 PE567.654v01-00

SK

EÚ a akčného plánu; domnieva sa, že výročná správa by mala nielen zdôrazňovať 
úspechy EÚ a najlepšie postupy v tejto oblasti, ale tiež uviesť, pred akými výzvami a 
obmedzeniami EÚ stojí vo svojom úsilí o presadzovanie ľudských práv a demokracie v 
tretích krajinách, a aké ponaučenia možno vyvodiť pre konkrétnu činnosť v 
nadchádzajúcich rokoch;

11. zastáva názor, že správy týkajúce sa jednotlivých krajín predložené v rámci výročnej 
správy by mali byť menej opisné, a mal by lepšie odrážať plnenie stratégií jednotlivých 
krajín v oblasti ľudských práv a poskytnúť prehľad o vplyve činnosti EÚ priamo na 
mieste;

Strategický rámec EÚ a (nový) akčný plán pre ľudské práva a demokraciu

12. opakuje svoj názor, že prijatie strategického rámca EÚ a prvého akčného plánu pre 
ľudské práva a demokraciu v roku 2012 predstavovalo pre EÚ významný míľnik v 
snahe o to, aby ľudské práva a demokracia boli ústrednou témou v jej vzťahoch s 
okolitým svetom;

13. víta skutočnosť, že Rada v júli 2015 prijala nový akčný plán EÚ pre ľudské práva a 
demokraciu na roky 2015 – 2019; vyjadruje ESVČ uznanie za konzultácie Komisie, 
Parlamentu, členských štátov, občianskej spoločnosti a regionálnych a medzinárodných 
organizácií pri hodnotení prvého akčného plánu a vypracúvaní nového plánu;

14. víta obnovený záväzok EÚ presadzovať a ochraňovať ľudské práva a podporovať 
demokraciu na celom svete; berie na vedomie, že tento akčný plán má EÚ umožniť, aby 
mohla zaujať cielenejší, systematickejší a koordinovanejší prístup v oblasti ľudských 
práv a demokracie, ako aj posilniť vplyv svojich politík a nástrojov na mieste; v tejto 
súvislosti podporuje uprednostňovanie piatich strategických oblastí činnosti;

15. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, ESVČ, Komisiu, Radu a 
členské štáty, aby zabezpečili efektívne a súdržné vykonávanie nového akčného plánu; 
osobitne upozorňuje na dôležitosť zvýšenia účinnosti a maximalizáciu miestneho 
vplyvu nástrojov, ktoré EÚ využíva na podporu dodržiavania ľudských práv a 
demokracie vo svete; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa zintenzívnilo úsilie o zahrnutie 
ľudských práv a demokracie do všetkých vonkajších činností EÚ, a to aj na vysokej 
politickej úrovni;

16. zdôrazňuje, že v záujme splnenia ambicióznych cieľov stanovených v rámci nového 
akčného plánu musí EÚ vyčleniť dostatok zdrojov a odborných kapacít, a to tak z 
hľadiska špecifických ľudských zdrojov v delegáciách a na ústredí, ako aj z hľadiska 
finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre projekty;

17. opakuje svoj názor, že pevný konsenzus a posilnená koordinácia medzi členskými 
štátmi a inštitúciami EÚ sú potrebné, aby sa súdržne a dôsledne presadzoval program v 
oblasti ľudských práv a demokracie; rozhodne zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
prevziať väčšiu zodpovednosť za vykonávanie akčného plánu a strategického rámca EÚ 
a používať ich ako svoj vlastný plán pri presadzovaní ľudských práv a demokracie na 
dvojstrannej i mnohostrannej úrovni;

18. v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Radu pre zahraničné veci, aby pravidelne 
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diskutovala o otázkach ľudských práv a demokracie; opätovne Radu pre zahraničné veci 
vyzýva, aby každoročne usporadúvala verejnú diskusiu o činnosti EÚ v oblasti 
ľudských práv a demokracie;

19. vyjadruje ESVČ a Komisii uznanie na podávanie správ o vykonávaní prvého akčného 
plánu a očakáva, že tieto správy bude poskytovať aj naďalej v rámci nového akčného 
plánu; navyše pripomína svoje odhodlanie dôsledne sa zapájať do vykonávania nového 
akčného plánu a konzultovať o ňom;

Prehľad ďalších nástrojov politiky EÚ

20. vyjadruje znepokojenie nad nedávnou reštrukturalizáciou ESVČ a jej riaditeľstva pre 
ľudské práva a vplyvom, ktorý by táto reorganizácia mohla mať na schopnosť EÚ 
uplatňovať problematiku ľudských práv vo všetkých aspektoch vonkajších politík; 
vyzýva ESVČ, aby podnikla všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nový 
generálny riaditeľ pre ľudské práva, globálne a multilaterálne otázky dostal mandát a 
primerané zdroje na začlenenie ľudských práv do práce ESVČ;

21. pripomína význam mandátu osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) pre ľudské práva v 
posilňovaní viditeľnosti a účinnosti EÚ pri ochrane a presadzovaní ľudských práv a 
demokratických zásad na celom svete; oceňuje súčasného držiteľa mandátu za jeho 
významné úspechy a pravidelnú účasť na diskusii s Parlamentom a občianskou 
spoločnosťou;

22. víta predĺženie mandátu OZEÚ do februára 2017 a opakuje svoju požiadavku, aby sa 
tento mandát zmenil na trvalý; odporúča v tejto súvislosti, aby OZEÚ mal iniciatívnu 
právomoc, aby bola verejnosť o ňom lepšie informovaná a aby mal primerané 
personálne a finančné zdroje na využitie svojho plného potenciálu;

23. opakuje svoju výzvu Rade, aby v mandáte geografických OZEÚ stanovila povinnosť 
úzko spolupracovať s OZEÚ pre ľudské práva;

24. konštatuje, že Politický a bezpečnostný výbor schválil 132 stratégií v oblasti ľudských 
práv pre jednotlivé krajiny (HRCS) po spoločnom úsilí delegácií EÚ, inštitúcií EÚ a 
členských štátov; opakovane vyjadruje podporu cieľu HRCS prispôsobiť pôsobenie EÚ 
v každej krajine jej špecifickej situácii a potrebám; požaduje ďalšie zlepšenie 
spolupráce medzi delegáciami EÚ, veľvyslanectvami členských štátov a inštitúciami 
EÚ pri vypracúvaní a vykonávaní HRCS;

25. opakuje svoju požiadavku, aby poslanci Európskeho parlamentu mali prístup k obsahu 
stratégií, tak aby sa umožnil náležitý stupeň kontroly; trvá na tom, aby ESVČ mala pre 
každú jednotlivú stratégiu jasné a merateľné ukazovatele pokroku;

26. dôrazne poukazuje na dôležitosť zohľadnenia HRCS na všetkých úrovniach tvorby 
politiky vo vzťahu k jednotlivým tretím krajinám, okrem iného aj pri príprave dialógov 
na vysokej politickej úrovni, vypracúvaní stratégie krajín a ročných akčných 
programov;

27. víta skutočnosť, že všetky delegácie a misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 
(SBOP) zriadili kontaktné miesta pre ľudské práva a/alebo rodové otázky;   konštatuje 
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však, že verejne dostupné informácie na internete sú v mnohých prípadoch zastarané, a 
preto požaduje ich rýchle zrevidovanie;

28. pripomína svoje odporúčanie, aby PK/VP a ESVČ vypracovali jasné operačné 
usmernenia, pokiaľ ide o úlohu kontaktných miest v delegáciách, aby mohli pôsobiť ako 
skutoční poradcovia pre ľudské práva a efektívne vykonávať svoju prácu; domnieva sa, 
že činnosť kontaktných miest pre ľudské práva by mal podporovať aj diplomatický 
personál členských štátov;

29. uznáva, že dialógy o ľudských právach s tretími krajinami môžu byť účinným nástrojom 
obojstrannej účasti a spolupráce, pokiaľ ide o podporu a ochranu ľudských práv; víta 
preto nadviazanie dialógov o ľudských právach s čoraz väčším počtom krajín; víta 
skutočnosť, že sa uskutočnil prvý dialóg o ľudských právach s Mjanmarskom/Barmou;

30. naliehavo vyzýva PK/VP a ESVČ, aby viedli svoje dialógy o ľudských právach a 
zodpovedajúce semináre občianskej spoločnosti s jasným zameraním orientovaným na 
výsledky, odzrkadľujúcim HRCS; naliehavo vyzýva ESVČ, aby systematicky viedla 
prípravný dialóg s organizáciami občianskej spoločnosti, ktorý by mal automaticky 
prispievať do samotného dialógu; ďalej vyzýva PK/VP a ESVČ, aby počas dialógov o 
ľudských právach poukazovali na jednotlivé prípady obhajcov ľudských práv 
zodpovedne a transparentne;  považuje za dôležité, aby ESVČ systematicky 
zabezpečovala, aby sa plnili všetky záväzky prijaté počas dialógov o ľudských právach;

31. opakuje svoju výzvu určenú ESVČ, aby vytvorila komplexný mechanizmus 
monitorovania a revidovania fungovania dialógov v oblasti ľudských práv s cieľom
zlepšiť ich dosah; domnieva sa, že ak sú takéto dialógy neustále neúspešné, mali by sa 
použiť alternatívne nástroje na podporu pokroku v oblasti ľudských práv v dotknutej 
krajine; konštatuje v tejto súvislosti, že dialóg o ľudských právach s Ruskom sa v roku 
2014 pozastavil; naliehavo preto žiada, aby ESVČ zásadne prehodnotila svoju stratégiu 
v oblasti ľudských práv voči Rusku;

32. víta skutočnosť, že Rada v máji 2014 prijala usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv 
týkajúce sa slobody prejavu online a offline1; pripomína však svoju žiadosť, aby ESVČ 
objasnila postup výberu tém, ktoré sú predmetom usmernení EÚ, a aby tiež 
konzultovala s Parlamentom a občianskou spoločnosťou v tejto veci pred výberom tém;

33. znovu zdôrazňuje svoju výzvu určenú PK/VP a ESVČ, aby zrevidovali usmernenia EÚ 
o medzinárodnom humanitárnom práve2 vzhľadom na tragické udalosti v krajinách, ako 
je Sýria a Irak; v tejto súvislosti odporúča, aby ESVČ podporovala organizácie 
občianskej spoločnosti, ktoré presadzujú dodržiavanie medzinárodného humanitárneho 
práva zo strany štátnych a neštátnych aktérov; okrem toho nalieha, aby EÚ aktívne 
využívala všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na posilnenie súladu štátnych a 
neštátnych aktérov s MHP;

34. dôrazne upozorňuje, že je dôležité systematicky hodnotiť plnenie usmernení EÚ o 
ľudských právach pomocou presne stanovených kritérií; domnieva sa, že s cieľom 
zabezpečiť riadne vykonávanie usmernení sa musia prijať ďalšie opatrenia zamerané na 

                                               
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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zvyšovanie informovanosti o ich obsahu medzi pracovníkmi ESVČ a delegácií EÚ;

Zabezpečovanie podpory ľudských práv a demokracie prostredníctvom vonkajších politík a 
nástrojov EÚ

35. pripomína, že EÚ sa zaviazala k snahe o to, aby ľudské práva a demokracia boli 
ústrednou témou jej vzťahov s tretími krajinami; preto zdôrazňuje, že presadzovanie 
ľudských práv a demokratických zásad treba podporiť prostredníctvom všetkých politík 
EÚ, ktoré majú vonkajší rozmer, ako napríklad rozširovanie a susedskú politiku, 
spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku, obchod, rozvoj a politiky v oblasti 
spravodlivosti a vnútorných vecí;

36. berie na vedomie snahy Komisie splniť svoj záväzok zahrnúť ustanovenia o ľudských 
právach do hodnotení vplyvu pre legislatívne a nelegislatívne návrhy, vykonávacie 
opatrenia a obchodné dohody; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zlepšila kvalitu a 
komplexnosť hodnotení vplyvu a aby zabezpečila systematické uplatňovanie otázok 
týkajúcich sa ľudských práv;

37. pripomína, že politika rozširovania EÚ je jedným z najsilnejších nástrojov na posilnenie 
dodržiavania ľudských práv a demokratických zásad; preto víta zavedenie nového 
prístupu počas prístupových rokovaní o kapitolách týkajúcich sa súdnictva a základných 
práv a spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, ktorý náležite zohľadňuje čas potrebný na 
riadne vykonanie týchto reforiem;

38. vyjadruje znepokojenie nad zhoršením situácie týkajúcej sa slobody prejavu a médií v 
niektorých kandidátskych krajinách; zdôrazňuje naliehavú potrebu posilnenia 
nezávislosti médií v týchto krajinách a boja proti politickým a hospodárskym tlakom na 
novinárov, ktoré často vedú k autocenzúre; vyzýva Komisiu, aby v rámci prístupových 
rokovaní naďalej uprednostňovala dodržiavanie slobody prejavu a médií;

39. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že náležité vykonávanie právnych rámcov na 
ochranu menšín zostáva výzvou, ako sa uvádza v stratégii rozširovania Komisie na 
obdobie 2014 – 20151; vyzýva krajiny zúčastňujúce sa na procese rozširovania, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o presadenie kultúry akceptovania menšín, napríklad 
prostredníctvom lepšieho začlenenia menšín do systému vzdelávania;

40. so znepokojením konštatuje zhoršovanie demokratickej politickej kultúry v niektorých 
kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách; pripomína, že 
politický dialóg, kompromis a zapojenie všetkých zainteresovaných strán do procesu 
rozhodovania sú základom demokratických režimov; s rovnakým znepokojením berie 
na vedomie slabý pokrok, ktorý dosiahli krajiny zahrnuté do procesu rozširovania v 
zvyšovaní nezávislosti súdnictva a v boji proti korupcii; spolu s Komisiou nalieha, aby 
kandidátske krajiny dosiahli dôveryhodné výsledky vo vyšetrovaniach, stíhaniach a 
konečných rozsudkoch;

41. pripomína, v kontexte prebiehajúceho preskúmania európskej susedskej politiky, že v 
ZEÚ sa stanovuje, že Únia rozvíja so susednými krajinami osobitné vzťahy založené na 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_en.pdf.
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hodnotách Únie, ktoré zahŕňajú dodržiavanie ľudských práv a demokracie1; zdôrazňuje 
skutočnosť, že vzhľadom na veľké výzvy, ktorým krajiny južného a východného 
susedstva čelili v posledných rokoch, bolo dodržiavanie ľudských práv a 
demokratických zásad výrazne poznačené;

42. vyjadruje preto presvedčenie, že základnou súčasťou revidovanej európskej susedskej 
politiky by mala byť aj naďalej podpora ľudských práv a demokratických zásad; 
zdôrazňuje skutočnosť, že podpora ľudských práv a demokracie sú zároveň v záujme 
partnerských krajín a EÚ;

43. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej aktívne podporovať demokratické a efektívne 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských práv a občiansku spoločnosť v susedných 
krajinách v ich úsilí o podporu demokratizácie a dodržiavania ľudských práv; v tejto 
súvislosti berie s uspokojením na vedomie konzistentné pôsobenie Európskej nadácie na 
podporu demokracie v rámci Východného partnerstva a južného susedstva EÚ v 
prospech presadzovania demokracie a dodržiavania základných práv a slobôd;

44. opätovne zdôrazňuje svoju podporu zavedeniu doložiek o ľudských právach do 
medzinárodných dohôd medzi EÚ a tretími krajinami; vyzýva Komisiu, aby účinne a 
systematicky monitorovala vykonávanie doložiek o ľudských právach a aby 
Európskemu parlamentu pravidelne podávala správy o dodržiavaní ľudských práv v 
partnerských krajinách;

45. víta nadobudnutie účinnosti nového všeobecného systému preferencií (GSP) (nariadenie 
(EÚ) č. 978/2012) 1. januára 2014;  s uspokojením konštatuje, že ku koncu roka 2014 
boli 14 krajinám udelené preferencie VSP+ ako prostriedok na podporu účinného 
vykonávania 27 ťažiskových medzinárodných dohovorov o ľudských právach a 
pracovných normách;  očakáva, že Komisia do konca roku 2015 podá Európskemu 
parlamentu a Rade správu o stave ratifikácie a účinnom vykonávaní dohovorov 
príjemcami preferencií VSP+;

46. opäť potvrdzuje, že činnosti spoločností z EÚ pôsobiacich v tretích krajinách by mali 
byť v plnom súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; potvrdzuje 
navyše význam podpory sociálnej zodpovednosti podnikov a európskych podnikov, 
ktoré zohrávajú vedúcu úlohu pri presadzovaní medzinárodných noriem v oblasti 
podnikania a ľudských práv;

47. domnieva sa preto, že ESVČ by mala vyžadovať, aby delegácie EÚ spolupracovali s 
podnikmi z EÚ pôsobiacimi v tretích krajinách s cieľom podporiť dodržiavanie 
ľudských práv v ich činnostiach súvisiacich s podnikaním; okrem toho pripomína svoju 
žiadosť, aby delegácie EÚ zahrnuli dodržiavanie ľudských práv v podnikateľskej 
činnosti ako prioritu do miestnych výziev na predkladanie návrhov uskutočňovaných v 
rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR);

48. opakuje svoju výzvu Komisii, aby do konca roka 2015 podala správu o uplatňovaní 
hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv2 zo strany členských štátov 
EÚ;

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF.
2 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.
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49. domnieva sa, že rozvojová spolupráca a podpora ľudských práv a demokratických zásad 
by mali byť spojené; v tejto súvislosti pripomína, že OSN vyhlásila, že v prípade 
absencie prístupu založeného na ľudských právach nemožno v plnej miere dosiahnuť 
rozvojové ciele; pripomína tiež, že EÚ sa zaviazala podporovať partnerské krajiny pri 
zohľadnení stavu ich vývoja a pokroku v oblasti ľudských práv a demokracie;

50. víta pracovný dokument útvarov Komisie o prístupe k rozvojovej spolupráci EÚ 
založenom na právach, v ktorom sú zahrnuté všetky ľudské práva, uverejnený v apríli 
2014, ktorý uvítala aj Rada; vyzýva Komisiu, aby monitorovala vykonávanie prístupu 
založeného na ľudských právach a zaručila, aby sa ľudské práva a rozvojová spolupráca 
vzájomne v praxi posilňovali;

51. berie na vedomie ako pozitívum usmerňujúci dokument1 na boj proti terorizmu, ktorý 
vypracovali ESVČ a Komisia a schválila Rada s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
ľudských práv do plánovania a vykonávania projektov na podporu boja proti terorizmu 
v tretích krajinách; vyzýva ESVČ a Komisiu, aby zabezpečili účinné vykonávanie tohto 
dokumentu a začali jeho rozsiahlym publikovaním; v tejto súvislosti podporuje 
medzinárodné úsilie o zastavenie porušovania ľudských práv, ktorých sa dopúšťa 
ISIL/Dá’iš;

52. vyjadruje solidaritu s vysokým počtom utečencov a migrantov, ktorí sú vystavení 
vážnemu porušovaniu ľudských práv ako obete konfliktov, zjavným nedostatkom v 
riadení a sieťam nelegálneho prisťahovalectva a obchodovania s ľuďmi; rovnako 
vyjadruje svoje hlboké poľutovanie nad tragickou stratou životov ľudí, ktorí hľadajú 
azyl v EÚ;

53. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť základné príčiny migračných tokov a zamerať sa 
preto na vonkajší rozmer utečeneckej krízy, a to aj prostredníctvom nájdenia trvalo 
udržateľných riešení konfliktov v našom susedstve; zdôrazňuje potrebu komplexného 
prístupu k migrácii založenom na ľudských právach a vyzýva EÚ, aby spolupracovala s 
OSN, regionálnymi organizáciami, vládami a mimovládnymi organizáciami s cieľom 
riešiť základné príčiny migračných tokov;  v tejto súvislosti berie na vedomie operáciu 
námorných síl Európskej únie (EUNAVFOR MED) v Stredozemnom mori voči 
pašerákom a prevádzačom; víta opatrenia, ktoré Komisia navrhla 9. septembra 2015 na 
riešenie vonkajšieho rozmeru utečeneckej krízy;

Presadzovanie ľudských práv a demokracie prostredníctvom multilaterálnych organizácií

54. opakuje svoju plnú podporu pevnému  zapojeniu EÚ do podpory a presadzovania 
ľudských práv a demokratických zásad prostredníctvom spolupráce so štruktúrami 
Organizácie Spojených národov a jej špecializovanými agentúrami, Radou Európy, 
Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizáciou pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj v súlade s článkami 21 a 220 ZEÚ;

55. okrem toho pripomína, že je dôležité, aby sa EÚ aktívne a dôsledne zapájala do 
všetkých mechanizmov OSN pre ľudské práva, najmä tretieho výboru Valného 
zhromaždenia OSN a UNHRC; oceňuje snahy ESVČ, delegácií EÚ v New Yorku a 
Ženeve a členských štátov EÚ o posilnenie súdržnosti EÚ o otázkach ľudských práv na 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm.
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úrovni OSN; nabáda EÚ, aby zvýšila svoje úsilie o presadenie svojich názorov, a to aj 
zintenzívnením narastajúceho využívania medziregionálnych iniciatív, predkladaním 
spoločných rezolúcií a vedúcou úlohu v tejto oblasti;

56. považuje za poľutovaniahodné, že teraz inštitucionalizovaná prax vysielania delegácií 
Parlamentu na VZ OSN v roku 2014 nebola dodržaná;  víta obnovenie postupu v roku 
2015, na 28. zasadnutí UNHRC;

57. zdôrazňuje, že s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť a legitimitu UNHRC musia všetci jej 
členovia dodržiavať najvyššie normy ľudských práv a plniť svoje záväzky v oblasti 
ľudských práv;

58. opätovne potvrdzuje svoju silnú podporu Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) pri 
zabezpečovaní spravodlivosti pre obete najzávažnejších trestných činov, ktoré 
znepokojujú medzinárodné spoločenstvo ako celok, akými sú genocída, zločiny proti 
ľudskosti, vojnové zločiny a trestné činy agresie; považuje za poľutovaniahodné, že v 
roku 2014 žiaden štát neratifikoval Rímsky štatút; vyjadruje vážne znepokojenie nad 
tým, že niekoľko zatýkacích rozkazov sa dosiaľ nevykonalo;

59. vyzýva EÚ a členské štáty, aby aktívne podporovali Medzinárodný trestný súd a 
potrebu presadzovania jeho rozhodnutí vo všetkých druhoch dialógov s tretími 
krajinami;

Zlepšenie dodržiavania ľudských práv vo svete

60. pripomína, že sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania alebo viery je 
základným ľudským právom, ktoré je uznané vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv;

61. vyzýva EÚ a členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o zlepšenie dodržiavania 
slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, a podporovali dialóg 
medzi náboženstvami v rokovaniach s tretími krajinami; plne podporuje snahu EÚ o 
prevzatie vedúcej úlohy v oblasti tematických rezolúcií v rámci Rady OSN pre ľudské 
práva a Valného zhromaždenia OSN o slobode náboženského vyznania a viery; žiada 
konkrétne opatrenia na účinné vykonávanie usmernení EÚ o presadzovaní a ochrane 
slobody náboženského vyznania alebo viery, a to aj zabezpečením systematickej a 
konzistentnej odbornej prípravy zamestnancov EÚ v ústrediach a v delegáciách;

62. víta spoločné vyhlásenie PK/VP a generálneho tajomníka Rady Európy1 z októbra 2014, 
v ktorom znovu potvrdili dôrazné a absolútne odmietavé stanovisko k trestu smrti vo 
všetkých prípadoch a za všetkých okolností; zastáva názor, že celosvetové zrušenie 
trestu smrti by malo byť jedným z ústredných cieľov EÚ v oblasti ľudských práv;

63. vyjadruje znepokojenie nad stúpajúcim počtom rozsudkov smrti na celom svete;  
považuje za poľutovaniahodné, že Bielorusko po dvojročnej prestávke obnovilo 
vykonávanie popráv; preto opakovane vyzýva Bielorusko, aby zaviedlo moratórium na 
trest smrti, ktoré by malo v konečnom dôsledku viesť k jeho zrušeniu;

64. vyzýva EÚ, aby pokračovala v kontaktoch s krajinami, ktoré trest smrti stále využívajú, 

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty.
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a využila pritom všetky nástroje diplomacie a spolupráce s cieľom podporiť jeho 
zrušenie; okrem toho pripomína svoju výzvu, aby EÚ naďalej monitorovala podmienky, 
v akých sa uskutočňujú popravy v krajinách, ktoré ešte stále uplatňujú trest smrti;

65. domnieva sa, že vzhľadom na 30. výročie Dohovoru OSN proti mučeniu a na to, že 
mučenie a zlé zaobchádzanie sa naďalej používajú na celom svete, by EÚ mala 
zintenzívniť svoje úsilie o odstránenie týchto závažných prípadov porušovania ľudských 
práv; naliehavo preto vyzýva ESVČ a PK/VP, aby sa výraznejšie angažovali v boji proti 
mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu 
prostredníctvom intenzívnejšieho diplomatického úsilia a systematickejšieho 
formovania verejnej mienky; odporúča, aby ESVČ, delegácie EÚ a členské štáty 
využívali plný potenciál všetkých existujúcich nástrojov, ako sú usmernenia EÚ 
týkajúce sa mučenia1;

66. dôrazne odsudzuje všetky formy diskriminácie vrátane diskriminácie na základe rasy, 
farby pleti, pohlavia, sexuálnej orientácie, jazyka, kultúry, sociálneho pôvodu, kasty, 
rodu, veku, zdravotného postihnutia alebo z akéhokoľvek iného dôvodu; naliehavo 
vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoje úsilie pri odstraňovaní všetkých foriem 
diskriminácie, rasizmu a xenofóbie prostredníctvom dialógov o ľudských právach a 
politických dialógov, práce delegácií EÚ a verejnej diplomacie; naliehavo vyzýva EÚ, 
aby pokračovala aj v podpore ratifikácie a úplného vykonávania všetkých dohovorov 
OSN, ktoré podporujú tento cieľ, napríklad Medzinárodného dohovoru o odstránení 
všetkých foriem rasovej diskriminácie a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím;

67. zdôrazňuje, že menšinové komunity v tretích krajinách majú špecifické potreby a že by 
sa mala podporovať ich úplná rovnosť;

68. pripomína, že Sacharovova cena za rok 2014 bola udelená doktorovi Denisovi 
Mukwegemu za jeho silnú angažovanosť v prípadoch obetí sexuálneho násilia a 
nepretržité presadzovanie práv žien; dôrazne odsudzuje všetky formy zneužívania žien a 
násilia páchaného na ženách a dievčatách;

69. nabáda EÚ, aby pokračovala v presadzovaní podpory žien v rámci operácií SBOP a 
plnila svoje úsilie zamerané na vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1325 
(2000) o ženách, mieri a bezpečnosti2;

70. vyzýva Komisiu, ESVČ a PK/VP, aby pokračovali v podpore politického a 
hospodárskeho postavenia žien prostredníctvom uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 
vo všetkých svojich vonkajších politikách a programoch a verejne nastoľovali otázky 
rodovej problematiky;

71. opätovne potvrdzuje naliehavú potrebu všeobecnej ratifikácie a účinného vykonávania 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov;

72. víta závery Rady o presadzovaní a ochrane práv dieťaťa3, ktoré boli prijaté v decembri 

                                               
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=EN&f=ST%2015559%202014%20INIT.
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2014, a vyzýva EÚ, aby naďalej podporovala partnerské krajiny v boji proti všetkým 
formám násilia páchaného na deťoch a posilnila ich kapacity na ochranu práv detí;

73. opätovne žiada Komisiu, aby navrhla komplexnú stratégiu pre práva detí a akčný plán 
na nasledujúcich päť rokov, ktoré podporia úsilie EÚ o podporu práv detí, a to 
prispievaním k zabezpečeniu prístupu detí k vode, hygiene, zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu, ako aj k odstráneniu práce detí a pomocou deťom v ozbrojených 
konfliktoch;

74. víta skutočnosť, že EÚ aktívne spolupracuje s niekoľkými osobitnými spravodajcami 
OSN (OS OSN) o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ESCR) vrátane OS 
v oblasti práva ľudí na bezpečnú pitnú vodu a sanitáciu, OS pre právo na vzdelanie, OS 
pre právo na výživu, OS pre extrémnu chudobu a ľudské práva a OS pre primerané 
bývanie; s uspokojením konštatuje, že podpora ESCR bola posilnená v rámci 
viacročného indikatívneho programu EIDHR na roky 2014 – 2017, ktorého cieľom je 
okrem iného prispieť k posilneniu odborových zväzov, zvýšeniu povedomia o otázkach 
súvisiacich so mzdami, ochrane  pôdneho dedičstva, podpore sociálnej integrácie 
prostredníctvom zlepšovania ekonomického postavenia a zníženia ekonomickej 
diskriminácie a násilia na pracovisku;

Činnosť EÚ na podporu a konsolidáciu demokracie na celom svete

75. zdôrazňuje záväzok EÚ presadzovať a podporovať dodržiavanie ľudských práv a 
demokratických hodnôt vo vzťahoch so zvyškom sveta; znovu pripomína, že 
demokratické režimy sú charakteristické nielen slobodnými a spravodlivými voľbami, 
ale okrem iných aspektov aj slobodou prejavu a združovania, zásadami právneho štátu a 
zodpovednosti, nezávislosťou súdnictva a nestrannou administratívou; zdôrazňuje, že 
ako sa pripomína v záveroch zo zasadnutia Rady z 18. novembra 2009 o podpore 
demokracie vo vonkajších vzťahoch EÚ1, demokracia a ľudské práva sú neoddeliteľne 
spojené a navzájom sa posilňujú; víta skutočnosť, že nový akčný plán pre ľudské práva 
a demokraciu venuje zvýšenú pozornosť činnostiam zameraným na podporu 
demokracie;

Ochrana slobody prejavu a posilnenie občianskej spoločnosti

76. opakuje, že sloboda prejavu je kľúčovou zložkou každej demokratickej spoločnosti, 
keďže živí kultúru pluralizmu, ktorý oprávňuje občiansku spoločnosť a občanov 
vyvodzovať zodpovednosť voči svojim vládam a osobám prijímajúcim rozhodnutia, a 
podporuje dodržiavanie zásad právneho štátu; preto naliehavo vyzýva EÚ, aby 
zintenzívnila svoje úsilie o presadzovanie slobody prejavu prostredníctvom svojich 
vonkajších politík a nástrojov;

77. opakuje svoju požiadavku, aby EÚ a jej členské štáty posilnili monitorovanie všetkých 
typov obmedzení slobody prejavu a médií v tretích krajinách a aby urýchlene a 
systematicky takéto obmedzenia odsudzovali; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť 
účinné vykonávanie usmernení EÚ týkajúcich sa slobody prejavu online a offline a 
pravidelné monitorovanie ich vplyvu;

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016081%202009%20INIT.
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78. je hlboko znepokojený tým, že občianska spoločnosť sa čoraz viac stáva terčom útokov 
na celom svete; pripomína, že nezávislá občianska spoločnosť zohráva zásadnú úlohu 
pri obrane a presadzovaní ľudských práv a fungovaní demokratickej spoločnosti;

79. s uspokojením konštatuje, že v novom akčnom pláne PK/VP zopakovala záväzok EÚ 
posilniť postavenie miestnych aktérov a organizácií občianskej spoločnosti, a 
zdôrazňuje, že vzhľadom na výrazné zúženie priestoru si občianska spoločnosť, a 
predovšetkým obhajcovia ľudských práv vyžadujú zvýšenú pozornosť a úsilie zo strany 
EÚ; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vypracovali ucelenú a komplexnú 
reakciu na hlavné problémy, pred ktorými občianska spoločnosť vrátane obhajcov 
ľudských práv stojí na celom svete;

80. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby neustále monitorovali a poukazovali na prípady 
porušovania slobody zhromažďovania a združovania, a to aj prostredníctvom rôznych 
foriem zákazov a obmedzení pre organizácie občianskej spoločnosti a ich činností;

81. zároveň vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby využili všetky dostupné prostriedky, ako 
napríklad politické dialógy, dialógy o ľudských právach a verejnú diplomaciu na 
systematické poukazovanie na jednotlivé prípady ohrozených obhajcov ľudských práv a 
aktivistov občianskej spoločnosti, najmä tých, ktoré sa týkajú osôb, ktoré sú vo väzení; 
vyzýva delegácie EÚ a diplomatické zbory členských štátov, aby naďalej aktívne 
podporovali obhajcov ľudských práv, a to prostredníctvom systematického 
monitorovania súdnych procesov, návštev zatknutých aktivistov a vydávaním vyhlásení 
v jednotlivých prípadoch podľa potreby; zdôrazňuje tiež význam nástrojov tichej 
diplomacie pri ochrane obhajcov ľudských práv;

82. pozitívne vníma pomoc EÚ pre obhajcov ľudských práv a občiansku spoločnosť na 
celom svete prostredníctvom financovania z európskeho nástroja pre demokraciu a 
ľudské práva (EIDHR); zdôrazňuje osobitný význam využívania EIDHR na ochranu 
obhajcov ľudských práv, ktorí sú najviac ohrození; zdôrazňuje tiež, že podpora pre 
obhajcov ľudských práv vystavených riziku by mala v prvom rade zohľadniť kritérium 
účinnosti a vyhýbať sa príliš obmedzujúcim podmienkam; vyzýva Komisiu, ESVČ a 
delegácie EÚ, aby zabezpečili, že finančné prostriedky dostupné pre obhajcov ľudských 
práv sa náležite využijú;

Podpora slobodných a spravodlivých volebných procesov a dodržiavanie zásad právneho 
štátu, nezávislosti súdnictva a nestrannej verejnej správy

83. víta skutočnosť, že EÚ v roku 2014 do celého sveta vyslala osem volebných 
pozorovateľských misií (VPM) a osem misií expertov na voľby (MEV);    opätovne 
zdôrazňuje svoje pozitívne vnímanie pretrvávajúcej podpory EÚ zameranej na volebné 
procesy a poskytovanie volebnej pomoci, ako aj podpory domácim pozorovateľom;

84. pripomína význam vhodného nadviazania na správy a odporúčania VPM ako spôsobu 
zvýšenia ich vplyvu a posilnenia podpory EÚ presadzovaniu demokratických noriem v 
príslušných krajinách;

85. odporúča, aby EÚ zintenzívnila svoje úsilie o rozvoj komplexnejšieho prístupu k 
procesu demokratizácie, v ktorom slobodné a spravodlivé voľby sú len jedným 
aspektom, s cieľom pozitívne prispieť k posilneniu demokratických inštitúcií, ako aj 
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dôvery verejnosti vo volebné procesy na celom svete;

86. v tejto súvislosti berie s uspokojením na vedomie začiatok druhej generácie pilotných 
projektov zameraných na podporu demokracie v rámci 12 vybraných delegácií EÚ v 
roku 2014 v nadväznosti na záväzok prijatý v záveroch Rady z novembra 2009 a v 
akčnom pláne na rok 2012 pre oblasť ľudských práv a demokracie; rozhodne 
zdôrazňuje význam týchto pilotných projektov pre dosiahnutie väčšej súdržnosti pri 
podpore demokracie prostredníctvom vonkajších politík a nástrojov EÚ;

87. víta záväzok Komisie, ESVČ a členských štátov v rámci nového akčného plánu pre 
ľudské práva a demokraciu pevne a konzistentne spolupracovať s orgánmi riadiacimi 
voľby, parlamentnými inštitúciami a organizáciami občianskej spoločnosti v tretích 
krajinách s cieľom prispieť k posilneniu ich postavenia, a teda k posilneniu 
demokratických procesov;

88. pripomína, že skúsenosti a poznatky získané z prechodu k demokracii v rámci politiky 
rozširovania a v oblasti susedskej politiky by mohli pozitívne prispieť k identifikácii 
najlepších postupov, ktoré by sa mohli použiť na podporu a konsolidáciu iných 
procesov demokratizácie na celom svete;

89. pripomína, že korupcia ohrozuje rovnaké uplatňovanie ľudských práv a oslabuje 
demokratické procesy, ako je uplatňovanie zásad právneho štátu a spravodlivého 
výkonu spravodlivosti;  pripomína tiež, že EÚ požiadala o výlučnú právomoc na 
podpísanie dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii (UNCAC);

90. vyjadruje presvedčenie, že EÚ by mala vo všetkých platformách dialógu s tretími 
krajinami zdôrazňovať  význam integrity, zodpovednosti a riadnej správy vecí 
verejných, verejných financií a verejného majetku v zmysle Dohovoru OSN proti 
korupcii;  odporúča, aby EÚ dôslednejšie a systematickejšie podporovala tretie krajiny 
v boji proti korupcii prostredníctvom odborných znalostí a podpory pri zriaďovaní a 
konsolidácii nezávislých a účinných protikorupčných inštitúcií;

91. zastáva názor, že EÚ by mala posilniť svoje úsilie o podporu uplatňovania zásad 
právneho štátu a nezávislosti súdnictva na multilaterálnej a bilaterálnej úrovni; nabáda 
EÚ, aby podporovala spravodlivý výkon spravodlivosti na celom svete prostredníctvom 
podpory procesov legislatívnej a inštitucionálnej reformy v tretích krajinách;  nabáda 
tiež delegácie EÚ a veľvyslanectvá členských štátov, aby systematicky sledovali proces 
monitorovania s cieľom podporiť nezávislosť súdnictva;

* * *
92. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 

Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, 
Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi 70. Valného 
zhromaždenia OSN, predsedovi Rady OSN pre ľudské práva, vysokému komisárovi 
OSN pre ľudské práva a vedúcim delegácií EÚ.


