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Poprawkę złożyli Hélène Flautre oraz Raül Romeva i Rueda, w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Sprawozdanie A6-0004/2006
Vittorio Agnoletto
Klauzula dotycząca praw człowieka i demokracji w umowach UE

Projekt rezolucji

Odniesienie 9

- uwzględniając Powszechną Deklarację Praw Człowieka (1948) i inne instrumenty 
ONZ w zakresie praw człowieka, w szczególności Pakt Praw Obywatelskich i 
Politycznych (1966) oraz Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 
(1966), Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej 
(1965), Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979), 
Konwencję w sprawie zakazu tortur (1984), Konwencję o Prawach Dziecka (1989), 
Deklarację Wiedeńską i Program Działań Światowej Konferencji Praw Człowieka 
(1993) oraz Deklarację ONZ o obrońcach praw człowieka (1998),
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Ustęp 7 litera f

f) klauzula musi być oparta na zasadzie wzajemności i dlatego powinna stanowić 
podstawę prawną pozwalającą stronom na wspólne dyskusje i działanie, w 
odniesieniu zarówno do terytorium Unii Europejskiej, jak i terytorium państwa 
trzeciego; powinien być to dwukierunkowy instrument sprawiający, że Unia 
Europejska i dane państwo trzecie są przed sobą wzajemnie odpowiedzialne za 
wszystkie swoje polityki dotyczące praw człowieka i wolności podstawowych;
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Ustęp 9

9. wzywa do rozszerzenia pozytywnego wymiaru klauzuli dotyczącej praw człowieka, co 
pociąga za sobą konieczność przyjęcia skutecznych środków umożliwiających 
przyczynienie się do korzystania z praw człowieka przez odnośne strony, włączenie 
stałej oceny i monitorowania skutków wykonywania samej umowy w zakresie 
korzystania z praw człowieka oraz skupienie się na prawach człowieka w procesie 
wdrażania wszystkich aspektów umowy;
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Ustęp 13

13. zwracając uwagę na fakt, że zasadniczo rady stowarzyszenia zarządzają stosunkami 
między Unią Europejską a państwami trzecimi, wzywa do powszechnego 
ustanowienia podkomitetów ds. praw człowieka na podstawie układów 
o stowarzyszeniu, posiadających uprawnienia do 1) dokonywania przeglądu 
przestrzegania, stosowania i wdrażania klauzuli o demokracji; 2) proponowania 
konkretnych pozytywnych działań mających na celu rozwój demokracji i praw 
człowieka; oraz 3) oceniania i monitorowania bezpośredniego i pośredniego wpływu 
wykonywania umowy na pełne korzystanie z praw podstawowych w państwach 
będących stronami oraz przygotowania w tej sprawie konkretnych zaleceń; wyraża 
przekonanie, że podkomitety te powinny odbywać regularne posiedzenia (a w każdym 
razie spotykać się podczas posiedzeń rady stowarzyszenia), a także że powinny one 
obejmować przedstawicieli parlamentów i organizacji reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie oraz konsultować się z nimi; uważa w związku z tym, że 
zindywidualizowana polityka nie jest najodpowiedniejszym podejściem do krajów 
partnerskich w zakresie tworzenia podkomitetów ds. praw człowieka oraz 
definiowania ich mandatu; ponownie podkreśla konieczność rozpatrywania 
poszczególnych przypadków w obrębie tych podkomitetów;
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Ustęp 20 a (nowy)

20a. podkreśla, że aby wybory mogły być uważane za demokratyczne, wolne i równe, 
muszą być spełnione uprzednio pewne warunki, obejmujące między innymi 
poszanowanie praw politycznych i obywatelskich, poszanowanie swobody wyrażania 
opinii i informacji, równy dostęp do środków masowego przekazu oraz 
poszanowanie pluralizmu politycznego, tak aby zaoferować wyborcom rzeczywisty 
wybór;

Or. en


