
PR\1072443SL.doc PE567.654v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2014-2019

Odbor za zunanje zadeve

2015/2229(INI)

15. 9. 2015

OSNUTEK POROČILA

o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in 
politiki Evropske unije na tem področju
(2015/2229(INI))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Cristian Dan Preda



PE567.654v01-00 2/17 PR\1072443SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3



PR\1072443SL.doc 3/17 PE567.654v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politiki 
Evropske unije na tem področju
(2015/2229(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah ter drugih pogodb in 
instrumentov Združenih narodov o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju členov 2, 3, 21 in 23 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju Strateškega okvira EU in akcijskega načrta za človekove pravice in 
demokracijo1, ki ju je Svet za zunanje zadeve sprejel 25. junija 2012,

– ob upoštevanju smernic Evropske unije o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo za obdobje 
2015–2019, ki ga je sprejel Svet 25. junija 2012,

– ob upoštevanju sklepov Komisije z dne 14. maja 2012 z naslovom „Povečanje učinka 
razvojne politike EU: agenda za spremembe“2,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2015/260 z dne 17. februarja 2015 o podaljšanju 
mandata posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice3,

– ob upoštevanju svojih nujnih resolucij o primerih kršitev človekovih pravic, 
demokracije in pravne države,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. junija 2010 o ukrepih EU za zaščito 
zagovornikov človekovih pravic4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2011 o zunanjih politikah EU v prid 
demokratizaciji5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2013 o svobodi tiska in medijev po 
svetu6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. oktobra 2013 o korupciji v javnem in zasebnem 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/sl/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0226.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0334.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0274.
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sektorju: vpliv na človekove pravice v tretjih državah1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2014 o prednostnih nalogah EU za 
25. sejo Sveta Združenih narodov za človekove pravice2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2015 o prednostnih nalogah Evropske 
unije za Svet Združenih narodov za človekove pravice v letu 20153,

– ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 2. aprila 2014 o 69. zasedanju generalne 
skupščine Združenih narodov4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2014 o odpravi mučenja v svetu5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2015 o letnem poročilu o človekovih 
pravicah in demokraciji v svetu za leto 2013 in politiki Evropske unije na tem 
področju6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. junija 2015 o pregledu evropske sosedske 
politike7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. septembra 2015 o migraciji in beguncih v 
Evropi8,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. oktobra 2014 Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom 
Strategija širitve in glavni izzivi v obdobju 2014‒159,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 30. aprila 2014 o pristopu k 
razvojnemu sodelovanju EU, temelječem na pravicah, ki bo zajemal vse človekove 
pravice10,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve ter mnenj Odbora za razvoj in 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0000/2015),

A. ker člen 21 PEU Unijo zavezuje, da razvija skupno zunanjo in varnostno politiko 
(SZVP), ki jo vodijo načela demokracije, pravne države, univerzalnosti in nedeljivosti 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanja človekovega dostojanstva, 
enakosti in solidarnosti ter spoštovanja Ustanovne listine Združenih narodov in 
mednarodnega prava;

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0394.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0252.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0079.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0259.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0206.
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0076.
7 Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0272.
8 Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0317.
9 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_sl.pdf
10 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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B. ker povsod po svetu izpodbijajo spoštovanje človekovih pravic in so te pravice 
ogrožene;

C. ker več kot polovica svetovne populacije še vedno živi v nedemokratičnih režimih in 
ker se je svoboda v svetu v zadnjih letih nenehno zmanjševala;

D. ker je sestavni del zunanje politike EU njena zavezanost učinkoviti večstranskosti, v 
središču katere so Združeni narodi, izhaja pa iz prepričanja, da je večstranski sistem, ki 
temelji na univerzalnih pravilih in vrednotah, najboljši način za spoprijemanje s 
svetovnimi krizami, izzivi in grožnjami;

E. ker je večja usklajenost notranjih in zunanjih politik EU nujna za uspešno politiko EU 
na področju človekovih pravic;

F. ker je visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in 
podpredsednica Komisije (v nadaljnjem besedilu: podpredsednica/visoka predstavnica) 
ob predstavitvi predloga novega skupnega akcijskega načrta za človekove pravice in 
demokracijo izjavila, da bodo človekove pravice ena izmed krovnih prednostnih nalog 
njenega mandata in smerokaz v vseh odnosih z institucijami EU, kot tudi tretjimi 
državami, mednarodnimi organizacijami in civilno družbo;

G. ker so za izvajanje novega akcijskega načrta odgovorne Evropska služba za zunanje 
delovanje (ESZD), Komisija, Svet in države članice;

H. ker je potrebno zagotoviti ustrezna sredstva, da bi okrepili uveljavljanje človekovih 
pravic v tretjih državah;

I. ker je dialog s tretjimi državami v vseh dvostranskih in večstranskih forumih eno 
najučinkovitejših orodij za reševanje vprašanj s področja človekovih pravic v tretjih 
državah;

J. ker se politike s področja podpore človekovih pravic in demokracije vključujejo tudi v 
druge politike EU z zunanjo razsežnostjo, kot so trgovinska in razvojna politika;

K. ker so migracije pomemben izziv za zunanjo politiko EU, ki zahteva takojšnje in 
učinkovite rešitve;

L. ker je smrtna kazen še naprej ena izmed največjih skrbi EU v odnosih s tretjimi 
državami;

M. ker so otroci in ženske vse bolj ogroženi, zlasti na vojnih območjih;

N. ker je treba brezpogojno krepiti svobodo misli, svobodo vesti in versko svobodo, in 
sicer z medverskim in medkulturnim dialogom;

O. ker je tesno sodelovanje s civilno družbo v tretjih državah po mnenju EU ena njenih 
glavnih prednostnih nalog pri spopadanju z zlorabami človekovih pravic;

Splošne ugotovitve

1. globoko obžaluje, da so človekove pravice in demokratične vrednote po svetu čedalje 
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bolj ogrožene;

2. poziva EU in države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja, da se človekove pravice in 
demokratične vrednote postavijo v središče odnosov s širšim svetom, saj so se k temu 
zavezale v PEU;

3. ponovno poudarja, kako bistveno je zagotoviti večjo skladnost notranjih in zunanjih 
politik EU glede spoštovanja človekovih pravic in demokratičnih vrednot; v zvezi s tem 
poudarja, da to poročilo obravnava zunanje politike EU za uveljavljanje človekovih 
pravic, Parlament pa vsako leto sprejme tudi poročilo o razmerah na področju temeljnih 
pravic v Evropski uniji, ki ga pripravi Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve;

4. meni, da bi morale imeti EU in države članice enotna in trdna stališča ter zagotoviti, da 
se njihovo sporočilo sliši, če nameravajo izpolniti svoje zaveze glede uveljavljanja 
človekovih pravic in demokratičnih vrednot po svetu;

5. poleg tega poudarja, kako pomembno je okrepiti sodelovanje med Komisijo, Svetom, 
ESZD, Parlamentom in delegacijami EU, da se izboljša splošna usklajenost politike EU 
o človekovih pravicah in demokraciji ter osrednja vloga te politike med vsemi 
politikami EU z zunanjo razsežnostjo;

6. opozarja na svojo dolgoročno zavezo uveljavljati človekove pravice in demokratične 
vrednote, ki se med drugim kaže v vsakoletni podelitvi nagrade Saharova za svobodo 
misli, delu Pododbora za človekove pravice ter razpravah na plenarnih zasedanjih vsak 
mesec in resolucijah o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in pravne 
države;

Instrumenti politik EU za spodbujanje človekovih pravic po svetu

Letno poročilo EU o človekovih pravicah in demokraciji po svetu

7. pozdravlja sprejetje letnega poročila EU o človekovih pravicah in demokraciji po svetu 
za leto 2014; meni, da je letno poročilo nepogrešljivo orodje za nadzor politik EU na 
področju človekovih pravic in demokracije po svetu ter poročanje in razpravo o teh 
politikah;

8. ponavlja svoje vabilo podpredsednici/visoki predstavnici, naj dvakrat na leto s poslanci 
Evropskega parlamenta razpravlja na plenarnem zasedanju, prvič ob predstavitvi 
letnega poročila EU in drugič v odziv na Parlamentovo poročilo; meni, da je vredno 
obžalovanja, da Komisija in ESZD nista pisno odgovorili na resolucijo Parlamenta o 
letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2013; spominja, da 
imajo takšni pisni odgovori pomembno vlogo v medinstitucionalnih odnosih, saj 
omogočajo sistematično in temeljito spremljanje vseh točk, ki jih je izpostavil 
Parlament;

9. izreka pohvalo ESZD in Komisijo za njuno izčrpno poročanje o dejavnostih EU na 
področju človekovih pravic in demokracije v letu 2014; vseeno pa meni, da bi lahko 
sedanjo obliko letnega poročila o človekovih pravicah in demokraciji izboljšali, in sicer 
tako, da se pripravi boljši pregled dejanskega učinka ukrepov EU na človekove pravice 
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in demokracijo v tretjih državah;

10. v zvezi s tem priporoča, naj bo pristop ESZD pri pripravi letnega poročila bolj 
analitičen, obenem pa naj še naprej poroča o izvajanju strateškega okvira EU in 
akcijskega načrta; meni, da bi moralo letno poročilo poudariti dosežke in najboljšo 
prakso EU na tem področju, obenem pa opredeliti izzive in omejitve, s katerimi se 
sooča EU pri svojih prizadevanjih za spodbujanje človekovih pravic in demokracije v 
tretjih državah, ter na podlagi pridobljenih izkušenj zasnovati dejanske ukrepe za 
prihodnja leta;

11. vztraja, da bi morala biti poročila o posameznih državah v letnem poročilu manj opisna, 
namesto tega pa bi morala bolje predstaviti izvajanje nacionalnih strategij na področju 
človekovih pravic ter ponuditi pregled učinka ukrepov EU na terenu;

Strateški okvir EU in akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo

12. ponavlja svoje mnenje, da je bilo sprejetje strateškega okvira EU in prvega akcijskega 
načrta za človekove pravice in demokracijo leta 2012 pomemben mejnik za EU, saj je s 
tem postavila človekove pravice in demokracijo v središče svojih odnosov s širšim 
svetom;

13. pozdravlja dejstvo, da je Svet julija 2015 sprejel nov akcijski načrt za človekove pravice 
in demokracijo za obdobje 2015–2019; izreka pohvalo ESZD, da se je pri oceni prvega 
in pripravi novega akcijskega načrta posvetovala s Komisijo, Parlamentom, državami 
članicami, civilno družbo ter regionalnimi in mednarodnimi organizacijami;

14. pozdravlja ponovno zavezo EU, da bo uveljavljala in ščitila človekove pravice ter 
podpirala demokracijo v svetu; ugotavlja, da naj bi z akcijskim načrtom EU omogočili 
bolj osredotočen, sistematičen in usklajen pristop na področju človekovih pravic in 
demokracije, obenem pa bo EU lahko okrepila vpliv svojih politik in orodij na terenu; v 
zvezi s tem podpira prednostno obravnavo petih strateških področij za ukrepanje;

15. poziva podpredsednico/visoko predstavnico, ESZD, Komisijo, Svet in države članice, 
naj zagotovijo učinkovito in usklajeno izvajanje novega akcijskega načrta; posebej 
opozarja na to, kako pomembno je povečati učinkovitost in do največje mere izkoristiti 
lokalni učinek orodij, ki jih EU uporablja za spodbujanje spoštovanja človekovih pravic 
in demokracije v svetu; ponavlja, kako pomembno je krepiti prizadevanja, da se 
človekove pravice in demokracija vključijo v vse zunanje dejavnosti EU, tudi na najvišji 
politični ravni;

16. poudarja, da mora EU za izpolnitev ambicioznih ciljev iz novega akcijskega načrta 
zagotoviti dovolj sredstev in strokovnega znanja, tako s stališča namenskih človeških 
virov v delegacijah in na uradnih sedežih kot s stališča dostopnih sredstev za projekte;

17. ponavlja svoje mnenje, da je za usklajeno in dosledno krepitev agende za človekove 
pravice in demokracijo potrebno močno soglasje med državami članicami in 
institucijami EU ter več sodelovanja med njimi; odločno poudarja, da bi morale države 
članice samostojneje izvajati akcijski načrt in strateški okvir EU ter ju uporabljati kot 
lasten načrt za dvostransko in večstransko uveljavljanje človekovih pravic in 
demokracije;
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18. v zvezi s tem poziva Svet za zunanje zadeve, naj redno razpravlja o temah, povezanih z 
demokracijo in človekovimi pravicami; znova poziva Svet za zunanje zadeve, naj vsako 
leto pripravi javno razpravo o ukrepih EU na področju človekovih pravic in 
demokracije;

19. izreka pohvalo ESZD in Komisijo za njuno poročanje o izvajanju prvega akcijskega 
načrta in pričakuje, da se bo takšno poročanje nadaljevalo v okviru novega akcijskega 
načrta; ponavlja svojo odločenost, da tesno sodeluje pri izvajanju novega akcijskega 
načrta in posvetovanjih o njem;

Pregled drugih instrumentov politik EU

20. izraža zaskrbljenost zaradi nedavnega prestrukturiranja ESZD in njenega direktorata za 
človekove pravice ter vpliva, ki bi ga to lahko imelo na zmožnost EU, da človekove 
pravice vključi v vse razsežnosti svojih zunanjih politik; poziva ESZD, naj sprejme vse 
potrebne ukrepe, da bi zagotovila, da ima novi vršilec dolžnosti direktorja za človekove 
pravice, svetovna in večstranska vprašanja mandat in ustrezna sredstva za vključevanje 
človekovih pravic v delo ESZD;

21. opominja na pomembnost mandata posebnega predstavnika EU za človekove pravice 
pri izboljšanju vidnosti EU in njene učinkovitosti pri varovanju in uveljavljanju 
človekovih pravic in demokratičnih načel v svetu; izreka pohvalo sedanjemu vršilcu 
dolžnosti za njegove pomembne dosežke in njegovo redno sodelovanje s Parlamentom 
in civilno družbo;

22. pozdravlja podaljšanje mandata posebnega predstavnika EU do februarja 2017 in 
ponovno poziva, naj ta mandat postane stalen; v zvezi s tem priporoča, naj ima posebni 
predstavnik EU pristojnost dajanja pobude, večjo javno navzočnost ter ustrezno 
kadrovsko in finančno podporo, da bo lahko v celoti izkoristil svoj potencial;

23. ponovno poziva Svet, naj v mandate posebnih predstavnikov EU za geografska območja 
vključi zahtevo po tesnem sodelovanju s posebnim predstavnikom EU za človekove 
pravice;

24. je seznanjen, da je Politični in varnostni odbor po skupnih prizadevanjih delegacij EU, 
institucij EU in držav članic podprl 132 strategij za posamezne države na področju 
človekovih pravic; ponovno izraža svojo podporo cilju strategij za posamezne države na 
področju človekovih pravic, namreč da vsaka posamezna država ukrepe EU prilagodi 
svojim razmeram in potrebam; poziva k nadaljnjemu izboljšanju sodelovanja med 
delegacijami EU, veleposlaništvi držav članic in institucijami EU pri pripravi in 
izvajanju strategij za posamezne države na področju človekovih pravic;

25. ponovno poziva, naj se poslancem Evropskega parlamenta omogoči vpogled v vsebino 
strategij, da bi tako zagotovili zadostno mero nadzora; vztraja, da mora ESZD vključiti 
jasne in merljive kazalnike napredka za vsako posamezno strategijo;

26. odločno poudarja pomembnost upoštevanja strategij za posamezne države na področju 
človekovih pravic na vseh ravneh oblikovanja politik do posameznih tretjih držav, tudi 
v okviru priprav političnih dialogov na visoki ravni, strateških dokumentov držav in 
letnih akcijskih programov;
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27. pozdravlja, da so vse delegacije in misije v okviru skupne varnostne in obrambne 
politike (SVOP) imenovale kontaktne točke za človekove pravice in/ali enakost spolov; 
vseeno pa ugotavlja, da so javno dostopne informacije na spletu pogosto zastarele, zato 
poziva, naj se čim prej posodobijo;

28. opozarja na svoje priporočilo podpredsednici/visoki predstavnici in ESZD, naj 
pripravita jasne operativne smernice glede vloge kontaktnih točk v delegacijah, da bi 
jim omogočili, da prevzamejo vlogo resničnih svetovalcev za človekove pravice in da 
učinkovito opravljajo svoje delo; meni, da bi moralo tudi diplomatsko osebje držav 
članic podpirati delo kontaktnih točk za človekove pravice;

29. ugotavlja, da je mogoče z dialogi o človekovih pravicah s tretjimi državami na 
dvostranski ravni učinkovito ukrepati in sodelovati pri uveljavljanju in zaščiti 
človekovih pravic; zato pozdravlja vzpostavitev dialoga o človekovih pravicah z vse več 
državami; pozdravlja dejstvo, da je prvi dialog o človekovih pravicah potekal tudi z 
Mjanmarom/Burmo;

30. poziva podpredsednico/visoko predstavnico in ESZD, naj dialoge o človekovih pravicah 
in povezane seminarje za civilno družbo izvajata na način, ki bo jasen in usmerjen v 
rezultate in ki bo zrcalil strategije za posamezne države na področju človekovih pravic; 
poziva ESZD, naj ob tem redno vodi pripravljalne dialoge z organizacijami civilne 
družbe, izide pa naj samodejno vključi tudi v same dialoge; nadalje poziva 
podpredsednico/visoko predstavnico in ESZD, naj med dialogi o človekovih pravicah 
na odgovoren in pregleden način izpostavita posamezne primere zagovornikov 
človekovih pravic; meni, da je za ESZD bistveno, da zagotovi sistematično upoštevanje 
vseh zavez iz dialogov o človekovih pravicah;

31. ponovno poziva ESZD, naj razvije celovit mehanizem za spremljanje in pregledovanje 
delovanja dialogov o človekovih pravicah, da bi lahko izboljšali njihov učinek; meni, da 
bi morali v primeru doslednega neuspeha teh dialogov uporabiti alternativna orodja za 
podporo uveljavljanju človekovih pravic v zadevni državi; v zvezi s tem ugotavlja, da je 
bil dialog o človekovih pravicah z Rusijo leta 2014 začasno prekinjen; zato ESZD 
poziva, naj temeljito premisli o svoji strategiji na področju človekovih pravic v odnosih 
z Rusijo;

32. pozdravlja smernice EU o človekovih pravicah – svoboda izražanja na spletu in drugje1, 
ki jih je Svet za zunanje zadeve sprejel 12. maja 2014; vseeno opominja na svojo 
zahtevo ESZD, naj pojasni postopek izbire tem, ki jih zajemajo te smernice EU, in naj 
se pred njihovo izbiro posvetuje s Parlamentom in civilno družbo;

33. ponovno poziva podpredsednico/visoko predstavnico in ESZD, naj v luči tragičnih 
dogodkov v državah, kot sta Sirija in Irak, revidirata smernice EU o mednarodnem 
humanitarnem pravu2; v tem okviru priporoča, da ESZD podpre organizacije civilne 
družbe, ki spodbujajo spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava s strani državnih 
in nedržavnih akterjev; poleg tega poziva EU, naj dejavno uporabi vse instrumente, ki 
jih ima na voljo, da bi okrepila spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava s strani 
državnih in nedržavnih akterjev;

                                               
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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34. odločno poudarja, kako pomembno je sistematično oceniti izvajanje smernic EU o 
človekovih pravicah, in sicer na podlagi dobro opredeljenih meril; meni, da je potrebno 
za zagotavljanje ustreznega izvajanja smernic sprejeti nadaljnje ukrepe za ozaveščanje 
osebja ESZD in delegacij EU o vsebini teh smernic;

Zagotavljanje uveljavljanja človekovih pravic in demokracije v zunanjih politikah in 
instrumentih EU

35. spominja, da se je EU zavezala, da bodo človekove pravice in demokracija osrednji 
element v njenih odnosih s tretjimi državami; zato poudarja, da je treba spoštovanje 
načel človekovih pravic in demokracije podpreti v vseh politikah EU z zunanjo 
razsežnostjo, kot so širitvena in sosedska politika, skupna varnostna in obrambna 
politika, ter politike na področju razvoja, trgovine, pravosodja in notranjih zadev;

36. se zaveda, da si Komisija prizadeva udejanjiti svojo zavezanost vključevanju določb o 
človekovih pravicah v ocene učinka za zakonodajne in nezakonodajne predloge, 
izvedbene ukrepe in trgovinske sporazume; poziva Komisijo, naj poveča kakovost in 
celovitost ocen učinka ter naj zagotovi sistematično vključevanje problematike 
človekovih pravic;

37. spominja, da je širitvena politika EU eno najmočnejših orodij za krepitev spoštovanja 
človekovih pravic in demokratičnih načel; zato pozdravlja novi pristop med pristopnimi 
pogajanji o poglavjih, ki obsegajo sodstvo in temeljne pravice ter pravico, svobodo in 
varnost, v okviru katerega se ustrezno upošteva čas, potreben za pravilno izvedbo 
reform na teh področjih;

38. izraža zaskrbljenost zaradi krčenja svobode izražanja in medijev v nekaterih državah, ki 
se potegujejo za članstvo; poudarja, da je nujno treba okrepiti neodvisnost medijev v teh 
državah ter se spopasti s političnimi in ekonomskimi pritiski na novinarje, ki pogosto 
vodijo v samocenzuro; poziva Komisijo, naj med pristopnimi pogajanji še naprej 
prednostno obravnava spoštovanje svobode izražanja in medijev;

39. obžaluje, da je pravilno izvajanje pravnega okvira za zaščito mladoletnikov še vedno 
nerešen izziv, kakor je Komisija navedla v svoji širitveni strategiji za leti 2014–20151; 
poziva države, ki se potegujejo za članstvo, naj okrepijo svoja prizadevanja, da bi 
ustvarile kulturo sprejemanja manjšin, na primer z boljšim vključevanjem manjšin v 
izobraževalni sistem;

40. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je demokratična politična kultura v nekaterih državah 
kandidatkah in potencialnih kandidatkah poslabšala; spominja, da so politični dialog, 
kompromisi in vključevanje vseh deležnikov v proces sprejemanja odločitev osrednji 
elementi demokratične ureditve; z enako zaskrbljenostjo spremlja počasen napredek 
držav, ki se potegujejo za članstvo, pri izboljšanju neodvisnosti sodstva in boju proti 
korupciji; poziva te države, kakor tudi Komisijo, naj si prizadevajo za prepričljive 
rezultate pri preiskavah, kazenskem pregonu in pravnomočnih obsodbah;

41. v zvezi s tekočim pregledom evropske sosedske politike spominja, da PEU določa, da 
mora Unija z državami v svojem sosedstvu razvijati posebne odnose, ki temeljijo na 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_sl.pdf
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vrednotah Unije, vključno s spoštovanjem človekovih pravic in demokracije1; poudarja, 
da so veliki izzivi, s katerimi se države vzhodnega in južnega sosedstva soočajo v 
zadnjih letih, močno vplivali na spoštovanje človekovih pravic in načel demokracije;

42. zato poudarja svoje prepričanje, da bi moralo spodbujanje človekovih pravic in 
demokratičnih načel ostati osrednji element evropske sosedske politike tudi po njeni 
spremembi; znova poudarja, da je uveljavljanje človekovih pravic in demokracije v 
interesu tako partnerskih držav kot EU;

43. poudarja, da bi morala EU še naprej dejavno podpirati demokratične in učinkovite 
institucije za človekove pravice in civilno družbo v sosednjih državah pri njihovih 
prizadevanjih za spodbujanje demokratizacije in spoštovanja človekovih pravic; v zvezi 
s tem pozitivno ocenjuje delovanje Evropske ustanove za demokracijo v vzhodnem in 
južnem sosedstvu EU, kjer se dosledno zavzema za spodbujanje demokracije in 
spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin;

44. znova izraža podporo uvajanju določb o človekovih pravicah v mednarodne sporazume 
med EU in tretjimi državami; poziva Komisijo, naj učinkovito in sistematično spremlja 
izvajanje določb o človekovih pravicah ter Parlamentu redno poroča o spoštovanju 
človekovih pravic v partnerskih državah;

45. pozdravlja začetek veljavnosti nove sheme splošnih tarifnih preferencialov (Uredba 
(EU) 978/2012) s 1. januarjem 2014; pozitivno ocenjuje, da so bili 14 državam do 
konca leta 2014 odobreni preferenciali GSP+, s čimer naj bi se spodbudilo dejansko 
izvajanje 27 najpomembnejših mednarodnih konvencij o človekovih pravicah in 
delovnih standardih; pričakuje, da bo Komisija do konca leta 2015 poročala Parlamentu 
in Svetu o stanju glede ratifikacije in dejanskega izvajanja konvencij v državah, ki so 
jim bili odobreni preferenciali GSP+;

46. znova poudarja, da bi morale biti dejavnosti podjetij iz EU v tretjih državah v celoti 
skladne z mednarodnimi standardi človekovih pravic; prav tako znova poudarja pomen 
spodbujanja družbene odgovornosti podjetij in vodilne vloge evropskih podjetij pri 
spodbujanju mednarodnih standardov podjetništva in človekovih pravic;

47. zato meni, da bi morala Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) od delegacij EU 
zahtevati, da se povežejo s podjetji, ki poslujejo v tretjih državah, in naj spodbujajo 
spoštovanje človekovih pravic pri njihovih poslovnih dejavnostih; poleg tega spominja 
na svojo zahtevo, naj delegacije EU vključijo spoštovanje človekovih pravic v 
poslovnih dejavnostih med najpomembnejše zahteve lokalnih razpisov za zbiranje 
predlogov v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice;

48. znova poziva Komisijo, naj do konca leta 2015 pripravi poročilo o izvajanju vodilnih 
načel Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah2 v državah članicah EU;

49. meni, da bi moralo biti razvojno sodelovanje tesno povezano s spodbujanjem 
človekovih pravic in demokratičnih načel; v zvezi s tem spominja na izjavo Združenih 
narodov, da brez pristopa, ki temelji na človekovih pravicah, ni mogoče v celoti 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:SL:PDF
2 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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uresničiti razvojnih ciljev; spominja tudi na zavezo EU, da bo podprla partnerske države 
in pri tem upoštevala njihovo razvitost in njihov napredek na področju človekovih 
pravic in demokracije;

50. pozdravlja aprila 2014 objavljeni delovni dokument služb Komisije, ki ga je pozdravil 
tudi Svet, o na pravicah temelječem pristopu k razvojnemu sodelovanju EU, ki bo 
zajemal vse človekove pravice; spodbuja Komisijo, naj spremlja izvajanje pristopa, 
temelječega na pravicah, in zagotovi vzajemno krepitev človekovih pravic in razvojnega 
sodelovanja na terenu;

51. pozitivno ocenjuje dokument s smernicami za boj proti terorizmu1 , ki sta ga pripravili 
ESZD in Komisija in ga je podprl Svet, njegov namen pa je zagotoviti spoštovanje 
človekovih pravic pri načrtovanju in izvajanju projektov pomoči za boj proti terorizmu, 
v katerih sodelujejo tretje države; poziva ESZD in Komisijo, naj zagotovita učinkovito 
izvajanje tega dokumenta, začenši z njegovim obsežnim razširjanjem; v zvezi s tem 
podpira mednarodna prizadevanja, da se zaustavijo kršitve človekovih pravic s strani 
ISIS/Daiša;

52. izraža solidarnost z velikim številom beguncev in migrantov, ki kot žrtve konfliktov, 
očitnih napak pri upravljanju in mrež, ki se ukvarjajo z nezakonitimi migracijami in 
tihotapstvom, doživljajo grobe kršitve človekovih pravic; izraža tudi globoko 
obžalovanje zaradi tragične izgube življenj med ljudmi, ki želijo pridobiti azil v EU;

53. poudarja, da se je nujno spopasti s temeljnimi vzroki migracijskih tokov, torej da je 
treba nasloviti zunanjo razsežnost begunske krize, med drugim z iskanjem trajnostnih 
rešitev za konflikte v našem sosedstvu; poudarja potrebo po celovitem pristopu k 
migracijam, ki bo temeljil na človekovih pravicah, ter poziva EU, naj sodeluje z 
Združenimi narodi, regionalnimi organizacijami, vladami in nevladnimi organizacijami, 
da bi se spopadli s temeljnimi vzroki migracijskih tokov; je v zvezi s tem seznanjen z 
operacijo pomorskih sil pod vodstvom Evropske unije – Sredozemlje (EUNAVFOR 
Med) zoper tihotapce in trgovce z ljudmi v Sredozemlju; pozdravlja ukrepe za 
naslovitev zunanje razsežnosti begunske krize, ki jih je Komisija predlagala 
9. septembra 2015;

Spodbujanje človekovih pravic in demokracije prek večstranskih organizacij

54. znova izraža polno podporo trdni zavezanosti EU uveljavljanju in spodbujanju 
človekovih pravic in demokratičnih načel prek sodelovanja s strukturami OZN in 
njenimi specializiranimi agencijami, Svetom Evrope, Organizacijo za varnost in 
sodelovanje v Evropi in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj v skladu s 
členoma 21 in 220 PEU;

55. poleg tega znova poudarja, da mora EU dejavno in dosledno sodelovati z vsemi 
mehanizmi Združenih narodov za človekove pravice, zlasti s tretjim odborom generalne 
skupščine Združenih narodov in Svetom za človekove pravice; priznava prizadevanja 
ESZD, delegacij EU v New Yorku in Ženevi ter držav članic EU za večjo skladnost EU 
glede problematike človekovih pravic na ravni Združenih narodov; spodbuja EU, naj si 
bolj prizadeva, da bo njen glas slišan, med drugim s spodbujanjem vse bolj razširjene 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm
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prakse čezmejnih pobud ter s sopokroviteljstvom in prevzemanjem vodilne vloge pri 
rešitvah;

56. meni, da je obžalovanja vredno, da se v letu 2014 ni spoštovala zdaj že 
institucionalizirana praksa pošiljanja parlamentarne delegacije v generalno skupščino 
Združenih narodov; pozdravlja obnovitev te prakse v letu 2015 na 28. zasedanju Sveta 
za človekove pravice;

57. poudarja, da morajo vse članice Sveta za človekove pravice zaradi krepitve njegove 
verodostojnosti in legitimnosti zagotavljati najvišje standarde človekovih pravic in 
izpolnjevati svoje zaveze glede človekovih pravic;

58. znova izraža odločno podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču (MKS) pri 
zagotavljanju pravice žrtvam najhujših zločinov, ki zadevajo celotno mednarodno 
skupnost, kot so genocid, hudodelstva zoper človečnost, vojni zločini in agresije; meni, 
da je obžalovanja vredno, da v letu 2014 nobena država ni ratificirala Rimskega statuta 
MKS; izraža globoko zaskrbljenost, ker številni nalogi za aretacijo še vedno niso 
izvršeni;

59. poziva EU in države članice, naj dejavno podpirajo MKS in naj v vseh vrstah dialoga s s 
tretjimi državami opozarjajo, da je treba izvrševati njegove odločitve;

Izboljšanje spoštovanja človekovih pravic po svetu

60. opozarja, da je svoboda misli, vesti, veroizpovedi in prepričanja temeljna človekova 
pravica, ki je priznana v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah;

61. poziva EU in države članice, naj okrepijo prizadevanja za izboljšanje spoštovanja 
svobode misli, vesti, veroizpovedi in prepričanja ter naj v odnosih s tretjimi državami 
spodbujajo medverski dialog; v celoti podpira prakso, da EU prevzema vodilno vlogo 
pri tematskih resolucijah o svobodi veroizpovedi in prepričanja v Svetu za človekove 
pravice in generalni skupščini Združenih narodov; zahteva konkreten premik k 
dejanskemu izvajanju smernic EU o spodbujanju in varstvu svobode veroizpovedi ali 
prepričanja, vključno z zagotavljanjem sistematičnega in skladnega usposabljanja 
osebja EU na uradnih sedežih in v delegacijah;

62. pozdravlja skupno izjavo PP/VP in generalnega sekretarja Sveta Evrope1 iz oktobra 
2014, v kateri sta potrdila odločno in absolutno nasprotovanje smrtni kazni v vseh 
primerih in v vseh okoliščinah; vztraja pri svojem stališču, da bi morala biti odprava 
smrtne kazni po vsem svetu eden glavnih ciljev EU glede človekovih pravic;

63. izraža zaskrbljenost zaradi naraščajočega števila smrtnih kazni v svetu; meni, da je 
obžalovanja vredno, da je Belorusija po dveletnem premoru ponovno začela izvajati 
usmrtitve; zato jo znova poziva, naj uvede moratorij na smrtno kazen, nato pa jo v celoti 
odpravi;

64. poziva EU, naj nadaljuje dialog z državami, ki ohranjajo smrtno kazen, ter naj pri tem 
uporabi vsa orodja diplomacije in sodelovanja za spodbujanje odprave smrtne kazni; ob 

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
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tem znova poziva EU, naj še naprej spremlja, v kakšnih okoliščinah države, ki ohranjajo 
smrtno kazen, to kazen izvršujejo;

65. meni, da bi morala EU v luči 30. obletnice Konvencije Združenih narodov proti 
mučenju in glede na to, da je mučenje in slabo ravnanje še vedno razširjeno po vsem 
svetu, okrepiti prizadevanja za izkoreninjenje teh resnih kršitev človekovih pravic; zato 
odločno poziva ESZD in PP/VP, naj odločneje nastopita v boju proti mučenju in 
drugemu krutemu, nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju, in sicer z 
okrepljeno diplomatsko dejavnostjo in bolj sistematičnim javnim opredeljevanjem; 
priporoča, da ESZD, delegacije EU in države članice v celoti izrabijo vse obstoječe 
instrumente, kot so smernice EU o mučenju1 ;

66. najostreje obsoja vse oblike diskriminacije, vključno z diskriminacijo na podlagi rase, 
barve kože, spola, spolne usmeritve, jezika, kulture, socialnega porekla, kaste, rojstva, 
starosti, invalidnosti ali katere koli druge značilnosti; odločno poziva EU, naj okrepi 
prizadevanja za izkoreninjenje vseh vrst diskriminacije, rasizma in ksenofobije, in sicer 
z dialogom o človekovih pravicah in političnim dialogom, delom delegacij EU in javno 
diplomacijo; prav tako odločno poziva EU, naj še naprej spodbuja ratifikacijo in 
dosledno izvajanje vseh konvencij Združenih narodov na to temo, kot sta Mednarodna 
konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije in Konvencija o pravicah 
invalidov;

67. poudarja, da imajo manjšinske skupnosti v tretjih državah posebne potrebe in da bi bilo 
treba spodbujati njihovo polno enakopravnost;

68. opozarja, da je bila nagrada Saharova za leto 2014 podeljena Denisu Mukwegeju za 
njegovo izjemno delo z žrtvami spolnega nasilja in stalno zavzemanje za pravice žensk; 
ostro obsoja vse oblike zlorabe in nasilja nad ženskami in dekleti;

69. spodbuja EU, naj v operacijah skupne varnostne in obrambne politike še naprej 
vključuje podporo ženskam in naj si prizadeva za izvajanje resolucije Varnostnega sveta 
Združenih narodov št. 1325(2000) o ženskah, miru in varnosti2;

70. poziva Komisijo, ESZD in PP/VP, naj še naprej spodbujajo krepitev političnega in 
ekonomskega položaja žensk z vključevanjem enakosti spolov v vse svoje zunanje 
politike in programe ter z javnim opozarjanjem na vprašanja, povezana s spolom;

71. znova poudarja, da je nujno povsod ratificirati in dejansko izvajati Konvencijo 
Združenih narodov o otrokovih pravicah in njene izbirne protokole;

72. pozdravlja sklepe Sveta o spodbujanju in varstvu otrokovih pravic3, sprejete decembra 
2014, ter poziva EU, naj še naprej podpira partnerske države v boju proti vsem oblikam 
nasilja nad otroki in pri krepitvi zmogljivosti za varstvo pravic otrok;

73. ponavlja zahtevo, naj Komisija predlaga celovito strategijo in akcijski načrt za pravice 
otrok za naslednjih pet let ter tako podpre prizadevanja EU za spodbujanje pravic otrok 

                                               
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=SL&f=ST%2015559%202014%20INIT
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in prispeva k zagotavljanju dostopa otrok do vode, sanitarnih storitev, zdravstvenega 
varstva in izobrazbe ter k odpravljanju otroškega dela in k pomoči otrokom v 
oboroženih spopadih;

74. pozdravlja dejavno sodelovanje EU s posebnimi poročevalci Združenih narodov na 
področju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, vključno s posebnim poročevalcem 
o človekovi pravici do neoporečne pitne vode in sanitarnih storitev, posebnim 
poročevalcem o pravici do izobrazbe, posebnim poročevalcem o pravici do prehrane, 
posebnim poročevalcem o skrajni revščini in človekovih pravicah ter posebno 
poročevalko o ustreznih bivališčih; pozitivno ocenjuje, da je bilo spodbujanje 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic okrepljeno v večletnem okvirnem programu 
evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) za obdobje 
2014–2017, katerega namen je med drugim prispevati h krepitvi sindikatov, 
ozaveščanju o vprašanjih, povezanih s plačo, varovanju zemljišč, spodbujanju 
socialnega vključevanja prek krepitve ekonomskega položaja ter zmanjšanju 
ekonomske diskriminacije in nasilja na delovnem mestu;

Ukrepi EU za podporo in krepitev demokracije po vsem svetu

75. poudarja vlogo EU pri varovanju in spodbujanju spoštovanja človekovih pravic in 
demokratičnih vrednot v odnosih s širšim svetom; opozarja, da za demokratično 
ureditev niso značilne le svobodne in poštene volitve, temveč med drugim tudi svoboda 
govora in združevanja, pravna država in odgovornost, neodvisnost sodstva in 
nepristranska uprava; poudarja, da je demokracija neločljivo povezana s človekovimi 
pravicami ter da se ta dva vidika medsebojno dopolnjujeta, kakor je Svet opozoril v 
sklepih z dne 18. novembra 2009 o podpori demokraciji v zunanjih odnosih EU1; 
pozdravlja, da je v novem akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo večji 
poudarek na dejavnostih za podporo demokraciji;

Varovanje svobode izražanja in krepitev civilne družbe

76. znova poudarja, da je svoboda izražanja ključni element vsake demokratične družbe, saj 
omogoča razvoj kulture pluralizma, v kateri imajo civilna družba in državljani moč, da 
od svojih vlad in odločevalcev zahtevajo odgovornost, in spodbuja spoštovanje pravne 
države; zato odločno poziva EU, naj okrepi prizadevanja za spodbujanje svobode 
izražanja v svojih zunanjih politikah in instrumentih;

77. znova zahteva, naj EU in države članice pozorneje spremljajo vse vrste omejitev 
svobode izražanja in medijev v tretjih državah ter naj hitro in sistematično obsodijo take 
omejitve; poudarja, kako pomembno je zagotoviti dejansko izvajanje smernic EU o 
svobodi izražanja na spletu in drugje ter redno spremljati njihov učinek;

78. je globoko zaskrbljen, da je civilna družba po vsem svetu vse bolj na udaru; opozarja, 
da ima neodvisna civilna družba ključno vlogo pri varovanju in spodbujanju človekovih 
pravic ter pri delovanju demokratične družbe;

79. pozitivno ocenjuje, da je PP/VP v novem akcijskem načrtu znova poudarila zavezanost 
EU h krepitvi položaja lokalnih akterjev in organizacij civilne družbe, ter poudarja, da 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SL&f=ST%2016081%202009%20INIT
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civilna družba, zlasti zagovorniki človekovih pravic, zaradi občutnega krčenja prostora 
za njihovo delovanje potrebujejo več pozornosti in prizadevanj s strani EU; zato 
odločno poziva EU in njene države članice, naj oblikujejo skladen in celovit odziv na 
velike izzive, s katerimi se sooča civilna družba, vključno z zagovorniki človekovih 
pravic, po vsem svetu;

80. poziva EU in njene države članice, naj stalno spremljajo primere kratenja svobode 
zbiranja in združevanja, vključno z različnimi oblikami prepovedi in omejevanja 
organizacij civilne družbe in njihovih dejavnosti, ter opozarjajo nanje;

81. EU in njene države članice poziva tudi, naj uporabijo vsa razpoložljiva sredstva, kot so 
dialog o človekovih pravicah, politični dialog in javna diplomacija, za sistematično 
opozarjanje na posamezne primere zagovornikov človekovih pravic in aktivistov civilne 
družbe, ki so v nevarnosti, zlasti kadar so te osebe v zaporu; spodbuja delegacije EU in 
diplomatsko osebje držav članic, naj še naprej dejavno podpirajo zagovornike 
človekovih pravic s sistematičnim spremljanjem sojenj, obiskovanjem priprtih 
aktivistov in izjavami o posameznih primerih, kadar je to primerno; poudarja tudi 
pomen orodij tihe diplomacije za zaščito zagovornikov človekovih pravic;

82. pozitivno ocenjuje pomoč EU zagovornikom človekovih pravic in civilni družbi po 
vsem svetu prek financiranja evropskega instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice (EIDHR); poudarja, da je treba EIDHR uporabiti zlasti za zaščito zagovornikov 
človekovih pravic, ki so v največji nevarnosti; poudarja tudi, da bi bilo treba pri podpori 
zagovornikom človekovih pravic upoštevati predvsem merila učinkovitosti ter da ne bi 
smeli določati preostrih pogojev; poziva Komisijo, ESZD in delegacije EU, naj 
zagotovijo pravilno uporabo finančnih sredstev, ki so na voljo za pomoč zagovornikom 
človekovih pravic;

Podpiranje svobodnih in poštenih volitev ter spoštovanje pravne države, neodvisnosti sodstva 
in nepristranske uprave

83. pozdravlja napotitev osmih misij za opazovanje volitev in osmih misij strokovnjakov za 
volitve, ki jih je EU v letu 2014 razposlala po svetu; znova pozitivno ocenjuje, da EU 
stalno podpira volitve ter zagotavlja pomoč in podporo domačim opazovalcem volitev;

84. opozarja, da se je treba na poročila in priporočila misij za opazovanje volitev odzvati z 
ustreznimi ukrepi, da bi tako povečali njihov učinek in okrepili podporo EU 
demokratičnim standardom v državah, ki jih to zadeva;

85. priporoča, naj EU okrepi prizadevanja za oblikovanje bolj celovitega pristopa k 
procesom demokratizacije, v katerih so svobodne in poštene volitve zgolj ena 
razsežnost, ter tako pozitivno prispeva h krepitvi demokratičnih institucij in zaupanja 
javnosti v volitve po vsem svetu;

86. v zvezi s tem ocenjuje kot pozitivno, da se je v letu 2014 v 12 izbranih delegacijah EU 
začela druga generacija pilotnih projektov za podporo demokraciji, v skladu z zavezo iz 
sklepov Sveta iz novembra 2009 in akcijskega načrta za človekove pravice in 
demokracijo iz leta 2012; odločno poudarja pomen teh pilotnih projektov za doseganje 
večje skladnosti pri podpori demokraciji prek zunanjih politik in instrumentov EU;
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87. pozdravlja zavezo Komisije, ESZD in držav članic v novem akcijskem načrtu za 
človekove pravice in demokracijo, namreč da bodo odločneje in bolj dosledno 
sodelovale z organi za izvedbo volitev, parlamentarnimi institucijami in organizacijami 
civilne družbe v tretjih državah, da bi prispevale h krepitvi njihovega položaja in tako 
okrepile demokratične procese;

88. opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene z demokratično tranzicijo v okviru širitvene 
in sosedske politike, pripomogle k določitvi primerov dobre prakse, ki bi jih nato lahko 
uporabili za podporo in krepitev drugih procesov demokratizacije po vsem svetu;

89. opozarja, da korupcija ogroža enakopravno uživanje človekovih pravic in spodjeda 
demokratične procese, kot so pravna država in pravično izvajanje sodne oblasti; 
opozarja tudi, da je EU zahtevala izključno pristojnost za podpis Konvencije Združenih 
narodov proti korupciji (UNCAC);

90. meni, da bi morala EU na vseh ravneh dialoga s tretjimi državami poudarjati pomen 
integritete, odgovornosti in pravilnega upravljanja javnih zadev, javnih financ in javne 
lastnine, kakor določa Konvencija Združenih narodov proti korupciji; priporoča, naj EU 
bolj dosledno in sistematično podpre tretje države pri soočanju s korupcijo, in sicer s 
strokovnim znanjem in podporo pri ustanavljanju in utrjevanju neodvisnih in 
učinkovitih institucij za boj proti korupciji;

91. meni, da bi morala EU okrepiti prizadevanja za spodbujanje pravne države in 
neodvisnosti sodstva na večstranski in dvostranski ravni; spodbuja EU, naj podpre 
pravično izvajanje sodne oblasti po vsem svetu s podporo procesom zakonodajnih in 
institucionalnih reform v tretjih državah; poleg tega spodbuja delegacije EU in 
veleposlaništva držav članic, naj sistematično spremljajo sojenja, da bi spodbudili 
neodvisnost sodstva;

* * *
92. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije / visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom 
držav članic, Varnostnemu svetu Združenih narodov, generalnemu sekretarju Združenih 
narodov, predsedniku 70. generalne skupščine Združenih narodov, predsedniku Sveta 
Združenih narodov za človekove pravice, visokemu komisarju Združenih narodov za 
človekove pravice in vodjem delegacij EU.


