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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politike Európskej 
únie v tejto oblasti
(2010/2202(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na jedenástu správu Európskej únie o ľudských právach 
a demokracii vo svete, ktorá sa vzťahuje na obdobie od júla 2008 do decembra 
2009,

– so zreteľom na články 6 a 21 Lisabonskej zmluvy,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a na všetky príslušné 
medzinárodné nástroje v oblasti ľudských práv,

– so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

– so zreteľom na všetky dohovory OSN o ľudských právach a na príslušné opčné 
protokoly1,

– so zreteľom na regionálne nástroje v oblasti ľudských práv, najmä na Africkú 
chartu ľudských práv a práv národov, opčný protokol o právach žien v Afrike, 
Americký dohovor o ľudských právach, Arabskú chartu ľudských práv a na 
medzivládnu komisiu združenia ASEAN pre ľudské práva,

– so zreteľom na nadobudnutie platnosti Rímskeho štatútu Medzinárodného 
trestného súdu (MTS) 1. júla 2002 a na svoje uznesenia v súvislosti s MTS2,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2003/444/SZBP zo 16. júna 2003 
o Medzinárodnom trestnom súde a akčný plán Rady nadväzujúci na spoločnú 
pozíciu; pripomínajúc kľúčovú úlohu Medzinárodného trestného súdu (MTS) 
pri predchádzaní vážnym trestným činom v rámci jeho súdnej právomoci,

– so zreteľom na záväzok Európskej únie podporovať efektívne fungovanie MTS,

1 Dohovor OSN proti mučeniu; Dohovor OSN o právach dieťaťa; Dohovor OSN o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien; Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; 
Medzinárodný dohovor na ochranu všetkých osôb pred núteným zmiznutím.

2 Ú. v. ES C 379, 7.12.1998, s. 265; Ú. v. ES C 262, 18.9.2001, s. 262; Ú. v. ES C 293 E, 
28.11.2002, s. 88; Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2003, s. 576; Prijaté texty, 22. mája 2008, 
P6_TA(2008)0238; Prijaté texty, 21. októbra 2008, P6_TA(2008)0496; Prijaté texty, 23. októbra 
2008, P6_TA(2008)0526; Prijaté texty, 21. októbra 2008, Prijaté texty, 12. marca 2008, 
P6_TA(2009)0145; Prijaté texty, 26. marca 2009, P6_TA(2009)0193; Prijaté texty, 7. mája 2009, 
P6_TA-PROV(2009)0385; Prijaté texty, 22. októbra 2009, P7_TA(2009)0058; Prijaté texty, 
17. decembra 2009, P7_TA(2009)0119.
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– so zreteľom na to, že je povinnosťou každého štátu vykonávať svoju 
trestnoprávnu súdnu právomoc nad osobami, ktoré sú zodpovedné za 
medzinárodné trestné činy,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a na prebiehajúce 
rokovania o pristúpení EÚ k tomuto dohovoru,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie3,

– so zreteľom na Dohodu o partnerstve AKT – EÚ a jej revíziu4,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 z 
20. decembra 2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie 
a ľudských práv vo svete5 (európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, 
EIDHR),

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o ľudských právach vo svete,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. januára 20096 o vývoji v Rade OSN pre 
ľudské práva a najmä úlohe Európskej únie a na svoje uznesenie z 25. februára 
20107 o trinástom zasadnutí Rady Organizácie spojených národov pre ľudské 
práva,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 1. februára 20078 a 26. apríla 20079 o 
iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti a na rezolúciu Valného 
zhromaždenia OSN 62/149 o moratóriu na využívanie trestu smrti prijatú 18. 
decembra 2007, ako aj na svoje uznesenie zo 7. októbra 2010 o Svetovom dni 
proti trestu smrti,

– so zreteľom na Protokol č. 13 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd (EDĽP), ktorý sa týka zrušenia trestu smrti za všetkých 
okolností,

– so zreteľom na deklaráciu OSN o obhajcoch ľudských práv, činnosť osobitných 
zástupcov generálneho tajomníka OSN pre situáciu obhajcov ľudských práv, 
ako aj na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv a na svoje uznesenie 
o obhajcoch ľudských práv zo 16. júna 201010, 

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a 
diskriminácie na základe náboženstva alebo viery,

3 Ú. v. EÚ C 303 E, 14.12.2007, s. 1.
4 Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3. Ú. v. EÚ C 303 E, 14.12.2007, s. 1. L 209, 11.8.2005, s. 27.
5 Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 1.
6 Ú. v. EÚ C 46E, 24.2.2010, s. 71.
7 Prijaté texty, P7_TA(2010)0036.
8 Ú. v. EÚ C 250 E, 25.10.2007, s. 91.
9 Ú. v. EÚ, C 74 E, 20.3.2008, s.775.
10 Prijaté texty, P7_TA(2010)0226. 
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– so zreteľom na usmernenia Európskej únie o podpore dodržiavania 
medzinárodného humanitárneho práva11, treste smrti, mučení alebo inom 
krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní, obhajcoch 
ľudských práv, ako aj o dialógu v oblasti ľudských práv s nečlenskými 
krajinami EÚ, podpore a ochrane práv dieťaťa, násilí voči ženám a dievčatám a 
boji proti všetkým formám ich diskriminácie,

– so zreteľom na súbor nástrojov Rady Európskej únie na presadzovanie a 
ochranu všetkých ľudských práv homosexuálov, bisexuálov a transrodových 
osôb12,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2009 o budovaní demokracie vo 
vonkajších vzťahoch13,

– so zreteľom na všetky uznesenia, ktoré prijal v súvislosti s naliehavými 
prípadmi porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. januára 2010 o porušovaní ľudských práv 
v Číne, najmä v prípade Lioua Siao-poa14,

– so zreteľom na článok 48 a článok 119 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0339/2010),

A. keďže Všeobecná deklarácia ľudských práv je i naďalej svetovým referenčným 
dokumentom, ktorý do stredu diania stavia všetky ľudské bytosti,

B. keďže jedenásta výročná správa Európskej únie o ľudských právach (2008 – 
2009) poskytuje všeobecný prehľad činností EÚ v oblasti ľudských práv 
a demokracie vo svete,

C. keďže cieľom tohto uznesenia je preskúmať, zhodnotiť a v osobitných 
prípadoch podrobiť konštruktívnej kritike činnosť EÚ v oblasti ľudských práv a 
demokracie,

D. keďže situácia v oblasti ľudských práv v rámci EÚ má priamy vplyv na 
dôveryhodnosť EÚ a jej schopnosť vykonávať účinnú vonkajšiu politiku 
ľudských práv,

E. keďže Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, 
demokracie, rovnosti, zásadách právneho štátu a dodržiavaní ľudských práv 
vrátane slobody náboženského vyznania alebo viery a práv osôb patriacich 
k menšinám,

11 Ú. v. EÚ C 327, 23.12. 2005, s. 4.
12 Dokument Rady 11179/10.
13 Prijaté texty P7_TA(2009)0056.
14 Prijaté texty, P7_TA(2010)0006.
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F. keďže spravodlivosť, demokracia a zásady právneho štátu sú piliere 
udržateľného mieru tým, že zaručujú základné slobody a ľudské práva, a keďže 
ochranou osôb zodpovedných za systematické porušovanie ľudských práv 
a medzinárodného trestného práva nemožno zachovať trvalý mier,

G. keďže Lisabonská zmluva posilnila právomoci EÚ v oblasti zahraničnej politiky 
spôsobom, ktorý upevní jej hodnoty a ciele; keďže hlavné inovácie týkajúce sa 
vonkajšej činnosti EÚ, napr. vytvorenie postu vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedu Komisie a zriadenie 
Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), by mali viesť k ďalšej 
konsolidácii vonkajších činností EÚ v oblasti ľudských práv a mali by 
poskytnúť lepšie príležitosti, pokiaľ ide o uplatňovanie hľadiska ľudských práv 
vo všetkých príslušných oblastiach politiky,

H. keďže zmluva Únii udeľuje jedinú právnu subjektivitu, ktorá jej umožňuje 
pristúpiť k Európskemu dohovoru o ľudských právach, pričom Európskemu 
súdu pre ľudské práva v Štrasburgu umožňuje overovať súlad právnych aktov 
EÚ s týmto dohovorom,

I. keďže Charta základných práv EÚ sa nadobudnutím platnosti Lisabonskej 
zmluvy stala právne záväznou, čím je posilnená ochrana ľudských práv 
v Európe,

J. keďže EÚ je rozhodným zástancom MTS, podporuje všeobecnosť a háji 
jednotnosť Rímskeho štatútu s cieľom ochrany súdu a zvyšovania jeho 
nezávislosti;

K. keďže spoločná pozícia Rady zo 16. júna 2003 a akčný plán z roku 2004 treba 
aktualizovať vo svetle vývoja v medzinárodnom trestnom práve od roku 2004; 
keďže účinná pomoc a spolupráca EÚ sa musí zintenzívniť a zlepšiť ako záruka 
toho, že sa zvýši počet zatknutí a súdnych procesov na MTS,

L. keďže úsilie vynakladané na boj proti terorizmu vo svete vedie k potrebe 
nájdenia rovnováhy medzi bezpečnosťou a dodržiavaním ľudských práv,

M. keďže globálna hospodárska a finančná kríza mala negatívny vplyv na práva 
v hospodárskej, sociálnej a kultúrnej oblasti; keďže najviac boli zasiahnuté 
práva najchudobnejších ľudí; keďže milióny ľudí v rôznych krajinách Afriky, 
Ázie a Latinskej Ameriky sa z dôvodu rastúcich a pohyblivých cien a špekulácií 
s komoditami musia vyrovnávať s problémami pri uspokojovaní svojich 
základných potrieb; keďže mnoho ľudí žije v neistote a nedôstojnej situácii a v 
niektorých krajinách sa protesty stretli s útlakom a násilím,

N. keďže právam v hospodárskej, sociálnej a kultúrnej oblasti sa musí venovať 
rovnaká pozornosť a prisudzovať rovnaká dôležitosť ako občianskym 
a politickým právam, keďže sa musia dodržiavať a vykonávať doložky 
o ľudských právach v dohodách podpísaných EÚ a krajinami, ktoré nie sú 
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členmi EÚ;

O. keďže zmena klímy má stály a dlhodobý vplyv na ľudské práva; keďže 
negatívne dôsledky sa pravdepodobne prejavia najmä u zraniteľných skupín v 
rozvojovom svete a na ďalekom severe, ako je pôvodné obyvateľstvo, ale mohli 
by sa prejaviť aj v širšom rozsahu,

P. keďže boj proti beztrestnosti má kľúčový význam, pretože je zameraný na 
predchádzanie najzávažnejším trestným činom a trestanie ich páchateľov; keďže 
beztrestnosť je prierezovou záležitosťou, ktorá sa týka širokého spektra otázok 
ľudských práv, ako je napríklad mučenie, trest smrti, násilie páchané na ženách, 
prenasledovanie obhajcov ľudských práv a boj proti terorizmu,

Q. keďže podľa OSN dávny ľudskoprávny problém dekolonizácie stále nie je 
vyriešený v celom bezprostrednom susedstve EÚ, najmä v prípade Západnej 
Sahary,

R. so zreteľom na to, že zavedenie a presadzovanie základných zásad uzákonených 
v Európskom dohovore o ľudských právach má pre existenciu európskych 
inštitúcií prvoradý význam,

S. keďže vo svete dochádza k novým spôsobom porušovania ľudských práv, a to 
predovšetkým v oblasti nových informačných technológií, napríklad 
zneužívanie a cenzúra v internetu, a porušovania súkromia prostredníctvom 
využívania osobných údajov,

T. keďže sloboda náboženského vyznania alebo viery je čoraz viac ohrozovaná, 
najmä zo strany autoritárskych vlád, ktoré sa zameriavajú na náboženské 
menšiny, alebo vlád, ktoré nie sú schopné zabrániť útokom, prenasledovaniu 
alebo iným škodlivým skutkom voči niektorým jednotlivcom alebo 
náboženským skupinám,

U. keďže ľudské práva sú porušované v krajinách, ktoré uznali súdnu právomoc 
vyplývajúcu z medzinárodných nástrojov týkajúcich sa ľudských práv, 
a v krajinách, ktoré tieto historicky nadobudnuté práva ignorujú,

1. znovu opakuje svoje pevné odhodlanie a pripomína svoje dlhodobé úsilie 
o obhajobu ľudských práv a demokracie vo svete prostredníctvom rozvoja silnej 
a účinnej politiky EÚ v oblasti ľudských práv, ktorá zaručí väčšiu súdržnosť 
a dôslednosť vo všetkých politických oblastiach a prostredníctvom bilaterálnych 
vzťahov s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, aktívnej účasti na medzinárodných 
fórach, ako aj podpory medzinárodných a miestnych organizácií občianskej 
spoločnosti;

2. domnieva sa, že nadobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy je historickou 
príležitosťou na riešenie zostávajúcich medzier v politike EÚ v oblasti ľudských 
práv a demokracie; v tejto súvislosti vyzýva ESVČ, aby riadne dodržiavala 
zásadu a duch Lisabonskej zmluvy, ktorej cieľom je zaručiť, aby dodržiavanie 
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a presadzovanie ľudských práv bolo ústredným prvkom rôznych oblastí 
vonkajšej politiky Únie tak, ako je to zakotvené v článkoch 2, 3 a 21 ZEÚ;

3. poukazuje na to, že podľa hlavy V, kapitoly 1 Zmluvy o EÚ sa konanie na 
medzinárodnom poli riadi zásadami demokracie, právneho štátu 
a univerzálnosti, neodňateľnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných 
slobôd; zdôrazňuje, že tieto zásady predstavujú spoločný elementárny základ 
pre vzťahy s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ;

4. nazdáva sa preto, že rozhodnutie začleniť ľudské práva do štruktúry ESVČ má 
veľký význam; požaduje preto zriadenie riaditeľstva pre ľudské práva 
a demokraciu s úlohami rozvoja priamočiarej stratégie EÚ v oblasti ľudských 
práv a demokracie a poskytovania celkovej koordinácie s multilaterálnymi 
fórami, zdôrazňujúc nevyhnutnosť zvážiť, aby sa odborné znalosti v oblasti 
ľudských práv a demokracie zakotvili ako kľúčová zodpovednosť pre každú 
zemepisnú alebo politickú sekciu ESVČ, je pevne presvedčený, že tento prístup 
zabráni izolácii ľudských práv a je jedinou cestou ak zabezpečiť plné 
dodržiavanie ustanovení Lisabonskej zmluvy;

5. uznáva odhodlanie vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie 
podporovať aktívnu úlohu EÚ vo svete s cieľom globálne zlepšiť dodržiavanie 
ľudských práv a demokracie; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva vysokú 
predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby podnikla kroky potrebné na 
zriadenie skupiny COHOM v Bruseli s cieľom efektívneho začlenenia 
a včasného vstupu do ostatných oblastí inštitúcií a politiky EÚ; v rovnakom 
duchu vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby zvážila 
význam povinných odborných školení zamestnancov EÚ o ľudských právach 
vrátane vedúcich delegácií a riaditeľov ESVČ;

6. žiada vytvorenie osobitného zástupcu pre ľudské práva; zdôrazňuje, že 
vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva, najmä pre obhajcov 
ľudských práv, medzinárodné humanitárne právo a medzinárodnú 
spravodlivosť, ako aj pre práva žien a detí, by mohlo pomôcť nastoliť väčšiu 
súdržnosť a viditeľnosť vonkajších činností EÚ v tejto oblasti; zdôrazňuje, že 
títo osobitní zástupcovia EÚ by mali byť kandidátmi z radov odborníkov 
s overenými skúsenosťami v oblasti ľudských práv;

7. nazdáva sa, že je naliehavo potrebný súdržnejší rámec, aby sa zvýšila účinnosť 
podpory EÚ budovania demokracie na celom svete; zastáva názor, že 
absolútnou prioritou dôslednej zahraničnej politiky EÚ musí byť podpora 
demokracie a ľudských práv, pretože demokratická spoločnosť, zásady 
právneho štátu a záruky základných slobôd sú základom dodržiavania ľudských 
práv, ktoré treba zahrnúť do všetkých dohôd o spolupráci a strategickom 
partnerstve medzi EÚ a krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ; domnieva sa, že 
nová inštitucionálna štruktúra EÚ, a najmä ESVČ, ponúka príležitosť posilniť 
súdržnosť a účinnosť EÚ v tejto oblasti;

8. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby splnila svoj 
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záväzok uplatňovať hľadisko ľudských práv vo všetkých oblastiach vonkajšej 
činnosti EÚ, tak aby sa tieto otázky odzrkadlili v štruktúre ESVČ a v objeme 
prostriedkov, ktoré sa tejto službe poskytujú, aby nová služba mohla zaručiť, 
aby sa otázky ľudských práv zohľadnili vo všetkých oblastiach vonkajšej 
činnosti vrátane SBOP, rozvoja a obchodu;

9. domnieva sa, že počet osobitných zástupcov EÚ by sa mal naďalej zvyšovať 
a nie postupne znižovať, najmä v prípade krajín a regiónov, v ktorých EÚ nemá 
diplomatickú misiu; považuje vzhľadom na význam otázok ľudských práv 
počas konfliktov a v situáciách po konfliktoch za nevyhnutné, aby osobitní 
zástupcovia EÚ mali mandát zahŕňajúci občianske a politické práva, 
hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ako aj práva žien a detí, medzinárodné 
humanitárne právo a medzinárodnú spravodlivosť, v ktorom by bola konkrétne 
uvedená podpora ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu a 
zabezpečenie ich dodržiavania; zdôrazňuje, že osobitní zástupcovia EÚ sú 
koordinátormi vnútornej pomoci, odbornosti a podpory, ako aj účastníkmi 
dialógu s tretími krajinami a inými aktérmi mimo EÚ; víta vymenovanie 
najmenej jednej kontaktnej osoby v každej delegácii EÚ, ktorá bude viesť 
koordináciu politiky v oblasti ľudských práv a ich zavádzanie a monitorovanie;

10. víta pripravenosť vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie podrobne 
preskúmať účinnosť všetkých nástrojov EÚ v tejto oblasti, a to od dialógov 
v oblasti ľudských práv cez usmernenia EÚ, európsky nástroj pre demokraciu 
a ľudské práva až po dvojstrannú pomoc a činnosť EÚ na mnohostranných 
fórach, a začať proces konzultácií o vypracovaní národných stratégií v oblasti 
ľudských práv, ktoré budú zahŕňať všetky ľudské práva uzákonené 
medzinárodnými paktmi a dohovormi OSN, a ktoré budú zahŕňať aj 
hospodárske, sociálne a kultúrne práva; zdôrazňuje odhodlanie zabezpečiť 
v plnej miere účasť EP na tejto konzultácii a význam jeho účasti; zdôrazňuje 
potrebu, aby do konzultácie boli zapojené organizácie občianskej spoločnosti;

11. zdieľa názor, že takáto národná stratégia v oblasti ľudských práv, ktorú 
Parlament opakovane požadoval, môže podstatne posilniť súdržnosť 
a efektívnosť vonkajšej činnosti EÚ, keď sa národná stratégia stáva 
referenčným dokumentom vytvárajúcim priority a ciele pre jednotlivé krajiny, 
ktoré sa majú zavádzať do všetkých relevantných vonkajších politík a nástrojov 
EÚ;

12. v súvislosti s preskúmaním trvá najmä na význame vypracovania dôkladného 
hodnotenia aspektov ľudských práv európskej susedskej politiky (ESP), ktoré 
by sa malo najmä zameriavať na súdržnosť a efektívnosť jestvujúcich 
mechanizmov, akými sú napríklad akčné plány, správy o pokroku, dialógy 
o ľudských právach a postupy rozhodovania o prehlbovaní vzťahov s krajinami, 
ktoré nie sú členmi EÚ;

13. považuje revidovanú rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym 
parlamentom a Komisiou za prelomový bod pre Parlament pri jeho spolupráci 
s Komisiou, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že zmluvnou stranou dohody 
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nie je aj Rada; trvá na nevyhnutnosti zvyšovať transparentnosť a uľahčovať 
neobmedzený prístup k dokumentom medzi všetkými inštitúciami EÚ, aby sa 
dosiahla účinnejšia medziinštitucionálna spolupráca a súdržnosť;

14. pripomína, že je nevyhnutný rozvoj súdržnej zahraničnej politiky EU, ak má 
Únia zohrávať výraznú a konštruktívnu úlohu pri presadzovaní ľudských práv 
vo svete; vyzýva členské štáty, aby pri sledovaní tohto cieľa preukázali 
neochvejné odhodlanie a politickú vôľu;

15. zdôrazňuje, že väčší dôraz sa musí klásť na zvyšovanie schopnosti EÚ pohotovo 
reagovať na prípady porušenia ľudských práv krajinami, ktoré nie sú členmi 
EÚ, najmä pokiaľ ide o poskytnutie jej pomoci obhajcom ľudských práv 
v ohrození, ako aj na porušenia ľudských práv spoločnosťami, ktoré majú sídlo 
v EÚ, na území krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, vypracúvaním strategických 
akčných programov;

16. uznáva, že mimovládne organizácie sú nevyhnutné na rozvoj a úspech 
demokratických spoločností, podporu vzájomného porozumenia a tolerancie, 
ako aj zavedenie a udržanie akcieschopných politických priorít a spoločných 
riešení výziev demokratického rozvoja;

Výročná správa EÚ o ľudských právach vo svete

17. zdôrazňuje dôležitosť výročnej správy EÚ o ľudských právach pri analyzovaní a 
vyhodnocovaní politiky EÚ v oblasti ľudských práv, najmä so zreteľom na 
zviditeľňovanie otázky ľudských práv vo všeobecnosti; zdôrazňuje právo 
Európskeho parlamentu preskúmať činnosť Komisie a Rady v oblasti ľudských 
práv; žiada, aby do návrhu častí budúcich výročných správ bol plne zapojený aj 
Európsky parlament s ohľadom na vlastné činnosti Parlamentu týkajúce sa 
ľudských práv, ktoré odrážajú praktické skúsenosti z niektorých uplynulých 
predsedníctiev;

18. víta prezentáciu výročnej správy EÚ, ktorú Parlamentu predniesla vysoká 
predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie; víta aj stanovenie nového obdobia, na 
ktoré sa bude správa vzťahovať, zodpovedajúceho kalendárnemu roku, čo 
Parlamentu poskytne príležitosť venovať sa ľudským právam na decembrovej 
plenárnej schôdzi, kde bude odovzdaná výročná Sacharovova cena za slobodu 
myslenia a kde prebehne diskusia o výročnej správe EP o ľudských právach vo 
svete a politike EÚ v tejto oblasti;

19. vyzýva Európsky parlament, Radu a Komisiu, aby vyvinuli viac úsilia na šírenie 
výročných správ EÚ o ľudských právach a demokracii a zabezpečili, aby boli 
prístupné čo najširšiemu okruhu čitateľov, najmä tým, ktorí sú zapojení do 
presadzovania ľudských práv a demokracie na celom svete; požaduje verejné 
informačné kampane zamerané na zlepšenie viditeľnosti EÚ v tejto oblasti; 
uznáva, že v súčasnom vydaní sa dosiahlo zlepšenie, pokiaľ ide o jasnejšiu 
prezentáciu;
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20. znovu opakuje svoju požiadavku, že Rada, Komisia a delegácie 
a veľvyslanectvá EÚ na mieste mali poskytovať na hodnotenie politík viac 
informácií vyššej kvality a že by sa mali určiť a navrhnúť konkrétne usmernenia 
na zlepšenie celkového prístupu, minimalizovanie prípadných rozporov, ako aj 
na prispôsobenie politických priorít v závislosti od jednotlivých krajín s cieľom 
prijať stratégie v oblasti ľudských práv pre príslušnú krajinu, ako je stanovené 
v programe ESVČ; domnieva sa, že problém transparentnosti musí zastávať 
popredné miesto v EÚ pri jej činnosti so zvýšeným prístupom k agende a 
dokumentom, v ktorých sa ľudské práva konkrétne prerokúvajú s krajinami, 
ktoré nie sú členmi EÚ;

21. znovu opakuje svoju požiadavku pravidelne hodnotiť uplatňovanie a výsledky 
politík, nástrojov, iniciatív a dialógov Európskej únie v oblasti ľudských práv 
v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, a výsledky plne oznamovať Parlamentu; 
vyzýva Radu a Komisiu, aby vytvorili osobitné merateľné ukazovatele a 
referenčné hodnoty na meranie účinnosti uvedených politík;

Pôsobenie EÚ v oblasti ľudských práv na medzinárodných fórach

22. zdôrazňuje budúce pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach 
ako príležitosť preukázať, že plní svoje odhodlanie obhajovať ľudské práva 
v rámci EÚ i mimo nej; vyzýva členské štáty EÚ, aby tento krok podporili 
a nabádali svojich občanov k angažovanosti v tejto oblasti;

23. naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci Únie a mimo nej v širokej miere 
podporovali Európsky dohovor o ľudských právach s cieľom, okrem iného, 
vzdelávania verejnosti o jestvovaní súdnej právomoci Európskeho súdu pre 
ľudské práva, ktorú možno uviesť do činnosti, aby riešila a napravila porušenia, 
ktoré utrpel členský štát Rady Európy alebo jeho občania;

24. naliehavo vyzýva vysokú predstaviteľku, aby zabezpečila, aby ESČV bola 
riadne začlenená a koordinovaná s ostatnými medzinárodnými orgánmi, 
regionálnymi organizáciami a ich prácou pri presadzovaní ľudských práv; 
vyzýva vysokú predstaviteľku, aby zabezpečila, aby odporúčania, obavy 
a priority vyjadrené v rámci systému OSN, Rady Európy, OBSE a iných 
medzinárodných inštitúcií boli plne a systematicky začlenené do všetkých 
oblastí politiky EÚ a osobitne do oblasti ľudských práv;

25. s poľutovaním konštatuje pomalosť procesu vyšetrovania prípadov na 
Európskom súde pre ľudské práva, ktoré trvajú až sedem rokov; konštatuje, že 
na súde je približne 100 000 nevyriešených prípadov; zdôrazňuje, že súd musí 
byť príkladnou inštitúciou na ochranu práva na spravodlivosť a spravodlivý 
proces; naliehavo vyzýva inštitúcie EÚ a jej členské štáty, aby sa všemožne 
snažili súdu pomôcť; víta skutočnosť, že Rusko, ktoré bolo poslednou zo 47 
zmluvných krajín v Rade Európy, ktoré odmietli ratifikovať protokol 14 
Európskeho dohovoru o ľudských právach, tento protokol o efektívnosti súdu 
ratifikovalo, pričom týmto protokolom sa umožňuje zjednodušenie postupov 
súdu, jeho cieľom má byť napomáhanie vyriešenia nevybavených prípadov 
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a môže nadobudnúť účinnosť iba po ratifikácii všetkými členmi Rady Európy;

26. požaduje užšiu spoluprácu medzi Radou Európy a Európskou úniou v oblasti 
podpory a presadzovania dodržiavania ľudských práv vrátane hospodárskych 
a sociálnych práv a práv ľudí patriacich k menšinám, podpory práv 
homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb a obhajcov ich práv, 
a zaručovania, aby si obete diskriminácie boli vedomé účinných právnych 
prostriedkov nápravy pred vnútroštátnymi orgánmi na boj proti diskriminácii 
a aby mali k nim prístup, ako aj podpory v oblasti ochrany regionálnych a 
menšinových jazykov, a to za využitia právnych nástrojov nediskriminácie a 
jestvujúcich organizácií pre sociálne práva s cieľom presadzovať rozmanitosť 
a toleranciu;

27. vyzýva členské štáty EÚ, aby podpísali a ratifikovali všetky kľúčové dohovory 
OSN a Rady Európy o ľudských právach a ich opčné protokoly, predovšetkým 
Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a 
členov ich rodín z roku 1990, Medzinárodný dohovor na ochranu všetkých osôb 
pred núteným zmiznutím, Deklaráciu OSN o právach pôvodných obyvateľov 
z 13. septembra 2007, Vyhlásenie MOP o základných princípoch a právach pri 
práci z roku 1998, Rámcový dohovor Rady Európy o ochrane národnostných 
menšín, Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov, opčný 
protokol k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach, opčné protokoly k Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Dohovor OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutí; trvá na tom, že opčný protokol k 
dohovoru by sa mal považovať za jeho neoddeliteľnú súčasť, a žiada, aby sa k 
dohovoru a protokolu pristúpilo súčasne15;

28. zdôrazňuje skutočnosť, že vymedzenia ľudských práv, ktoré prijalo 
medzinárodné spoločenstvo od konca druhej svetovej vojny, sa preukázali ako 
dostatočne flexibilné, aby zohľadnili nový vývoj pokroku ľudstva, ale 
zdôrazňuje potrebu uzákoniť nové práva, aby sa zohľadnili nové ohrozenia 
slobody, ako sú napríklad ohrozenia slobody vedy, svedomia a poznatkov, 
rodovej identity alebo sexuálnej orientácie a všetky práva súvisiace s digitálnou 
sférou počnúc všeobecným prístupom k internetu;

29. zdôrazňuje význam posilňovania racionalizácie a, ak je to možné, koordinácie 
medzinárodných orgánov s jurisdikciou nad ľudskými právami a koordinácie 
ich procesov, s cieľom stále lepšieho zaručenia efektívneho presadzovania 
a ochrany základných práv tak, ako sú zakotvené v súvisiacich medzinárodných 
nástrojoch;

15 Do decembra 2009 ratifikovalo dohovor a zároveň aj opčný protokol Belgicko, Maďarsko, 
Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko 
a Taliansko; všetky členské štáty podpísali dohovor, 15 členských štátov ho však doteraz 
neratifikovalo (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, 
Litva, Lotyšsko, Luxemburg, Malta, Poľsko, Rumunsko a Slovensko); 19 členských štátov 
podpísalo aj protokol, 10 ho však doteraz neratifikovalo (Bulharsko, Cyprus, Česká republika, 
Fínsko, Francúzsko, Litva, Luxemburg, Malta, Rumunsko a Slovensko).
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30. zdôrazňuje, že sa treba pozornejšie venovať rôznym monitorovacím 
mechanizmom Rady Európy a OSN a užšie spolupracovať s ich rôznymi 
zmluvnými orgánmi v záujme lepšieho šírenia ich zistení a využívania ich 
skúseností v tejto oblasti;

31. víta úsilie EÚ v treťom výbore Valného zhromaždenia OSN (výbor zaoberajúci 
sa sociálnymi, humanitárnymi a kultúrnymi vecami), pokiaľ ide o veľké 
množstvo rezolúcií, predovšetkým o výzve na moratórium na uplatňovanie 
trestu smrti, ktorú podporilo viac krajín, o právach dieťaťa, náboženskej 
netolerancii a ľudských právach v Barme/Mjanmarsku a Kórejskej 
ľudovodemokratickej republike (KĽDR);

32. víta otvorenie prvej Európskej regionálnej kancelárie Úradu vysokého komisára 
OSN pre ľudské práva v Bruseli v októbri 2009; navrhuje nadviazať efektívnu 
spoluprácu s vysokým komisárom s cieľom podporovať formulovanie 
a vykonávanie noriem a politík v oblasti ľudských práv a nadväzovať na ne, a to 
tak v EÚ, ako aj vo zvyšku Európy;

33. vyzýva Radu a Komisiu, aby vymedzili stratégiu voči krajinám, ktoré odmietajú 
plnej miere spolupracovať s mechanizmami OSN a umožniť nezávislým 
expertom OSN a osobitným spravodajcom neobmedzený prístup na svoje 
územie a nebrániť im v práci;

34. vyjadruje poľutovanie nad oslabením politiky a počínania EÚ voči barmskej 
chunte a zdôrazňuje, že súčasný postoj nepomáha pri boji proti tragickej 
politickej, sociálnej a humanitárnej situácii, v ktorej sú obyvatelia Barmy nútení 
žiť od začiatku vojenskej vlády, a že existuje riziko, že tento postoj bude 
vnímaný ako určité zmierenie sa s diktatúrou;

35. víta podporu, ktorú Európska únia venuje iniciatívam OSN a iných 
medzinárodných fór, ktoré presadzujú dekriminalizáciu homosexuality; vyzýva 
Európsku úniu, aby pokračovala v podpore iniciatív odsudzujúcich porušovanie 
ľudských práv v súvislosti so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou na 
všetkých medzinárodných fórach v koordinácii s rovnako zmýšľajúcimi štátmi;

36. vyzýva Komisiu a Radu, aby podporovali oficiálne, súdne uzákonenie pojmu 
klimatického utečenca (o ktorom sa uvažuje na označenie ľudí nútených utiecť 
zo svojich domovov a hľadať útočisko v zahraničí v dôsledku zmeny klímy), 
ktorý zatiaľ v medzinárodnom práve ani v akejkoľvek inej právne záväznej 
medzinárodnej dohode nie je uznaný;

37. vyzýva na zlepšenú spoluprácu medzi OSN, jej stálym fórom pre pôvodné 
obyvateľstvo a Európskou úniou v oblasti ochrany práv pôvodného 
obyvateľstva, pretože pôvodné obyvateľstvo patrí k najzraniteľnejším skupinám 
na celom svete;

Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC)
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38. zdôrazňuje úlohu UNHRC v rámci celkovej štruktúry OSN a jej potenciál 
vytvoriť hodnotný rámec pre mnohostranné úsilie Európskej únie v oblasti 
ľudských práv; upozorňuje, že tento nový orgán sa musí aj naďalej snažiť 
fungovať podľa najprísnejších noriem a čo najefektívnejším spôsobom, aby 
získal väčšiu dôveryhodnosť;

39. zdôrazňuje, že aktívna účasť organizácií občianskej spoločnosti má zásadný 
význam pre efektívnosť UNHRC;

40. s veľkým potešením víta skutočnosť, že súčasná vláda Spojených štátov 
amerických sa usiluje o väčšiu angažovanosť v OSN a na obdobie 2009 – 2012 
obsadila jedno z miest v rámci Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov; 
uznáva, že členstvo Spojených štátov amerických posilňuje dôveryhodnosť a 
schopnosti UNHRC; vyzýva EÚ, aby prehĺbila spoluprácu s USA, najmä pokiaľ 
ide o výmenu skúseností o dialógoch o ľudských právach;

41. pripomína, že UNHRC v roku 2011 prejde zásadnou revíziou činností, a preto 
vyzýva EÚ, aby sa na túto revíziu aktívne pripravila a podieľala sa na nej;

42. zdôrazňuje významnú úlohu všeobecného pravidelného preskúmania (UPR) 
a vyzýva Radu, Komisiu a najmä novú ESVČ, aby podrobne sledovali a 
monitorovali uskutočňovanie tohto všeobecného pravidelného preskúmania 
a aby v kontexte revízie UNHCR zefektívnili všeobecné pravidelné 
preskúmania a zvýšili váhu, ktorá sa pripisuje nezávislým odborným posudkom;

43. dôrazne podporuje úsilie EÚ predísť akejkoľvek zaujatosti a manipulácii 
v rámci všeobecného pravidelného preskúmania; v tejto súvislosti vyjadruje 
hlboké poľutovanie nad výsledkami schôdze vo februári 2009, ktorá bola vo 
veľmi veľkej miere poznačená procedurálnymi prekážkami a snahou 
manipulovať proces počas revízie;

44. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby pravidelne 
navštevovala UNHRC a osobne zabezpečila, že na všetkých úrovniach budú 
medzi UNHRC a ESVČ čo najužšie prepojenia; nabáda budúce oddelenie pre 
ľudské práva v rámci ESVČ, aby nadviazalo úzky kontakt s UNHRC; požaduje 
koordinovaný dialóg s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, o pozíciách, ktoré 
zaujala Rada OSN pre ľudské práva nielen v Ženeve a v konkrétnych dialógoch 
o ľudských právach, ale aj ako neoddeliteľnú súčasť všetkých bilaterálnych 
politických, obchodných a rozvojových diskusiách EÚ o spolupráci s týmito 
krajinami;

45. konštatuje, že členské štáty EÚ majú v UNHRC menšinové zastúpenie; vyzýva 
inštitúcie EÚ a členské štáty, aby podnikli spoločné kroky a nadviazali vhodné 
spojenectvá s týmito krajinami a neštátnymi subjektmi, ktoré naďalej obraňujú 
univerzálny a nedeliteľný charakter ľudských práv;

46. vyzýva vysokú predstaviteľku a ministrov zahraničných vecí EÚ, aby 
schvaľovali závery Rady pre zahraničné veci, v ktorých sa stanovujú priority a 
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stratégie EÚ, pred každým zasadnutím Rady OSN pre ľudské práva a Valným 
zhromaždením OSN;

47. vyzýva Radu, Komisiu a ESVČ, aby posilnili svoju spoluprácu s 
demokratickými vládami alebo vládami na ceste k demokracii ostatných 
regionálnych skupín v rámci UNHRC s cieľom zabezpečiť, aby sa zlepšili 
vyhliadky na úspech, pokiaľ ide o iniciatívy zamerané na dodržiavanie zásad 
obsiahnutých vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv; na tento účel žiada 
Komisiu a členské štáty, aby efektívnejšie koordinovali svoju činnosť a žiada 
Komisiu, aby predložila výročnú správu o postupoch hlasovania o ľudských 
právach v rámci OSN, v ktorej zanalyzuje, ako boli tieto postupy ovplyvnené 
politikami EÚ, jej členskými štátmi a politikami iných blokov; opakuje, že 
delegácie EÚ a členské štáty EÚ v Ženeve by mali viac uprednostňovať aktívnu 
pomoci krajinám, ktoré nie sú členmi EÚ, v skoršej fáze diskusií a vyhnúť sa 
preceňovaniu vnútorných diskusií určených na dosiahnutie jednotnosti EÚ na 
úkor prístupu „najmenšieho spoločného menovateľa“;

48. znovu potvrdzuje rozhodujúci význam osobitných postupov a mandátov pre 
jednotlivé krajiny v rámci UNHRC; víta novo zriadený tematický mandát 
v oblasti kultúrnych práv a víta rozšírenie tematických mandátov na právo na 
výživu, slobodu náboženského vyznania alebo viery a osoby vysídlené v rámci 
krajiny; ďalej víta rozšírenie mandátov krajín na Burundi, Haiti, Kambodžu, 
Somálsko, Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR), Mjanmarsko 
a Sudán; vyjadruje poľutovanie nad tým, že mandáty Libérie a Konžskej 
demokratickej republiky (KDR) neboli rozšírené;

49. s potešením víta rozhodnutie UNHCR z roku 2008 rozšíriť mandát osobitného 
zástupcu Generálneho tajomníka OSN pre obchodné a ľudské práva a závery 
Rady schválené v decembri 2009 počas švédskeho predsedníctva, v ktorých sa 
víta práca osobitného zástupcu; vyzýva členské štáty EÚ, aby pokračovali 
v práci na uvádzaní záverečných odporúčaní mandátu a rámca „ochrany, 
dodržiavania a nápravy“ do praxe, ktoré sa majú predstaviť na zasadnutí 
UNHCR v roku 2011;

50. víta osobitné zasadnutia UNHRC týkajúce sa situácie v oblasti ľudských práv 
na východe Konžskej demokratickej republiky, vplyvu globálnej hospodárskej 
a finančnej krízy na všeobecné dodržiavanie a účinné uplatňovanie ľudských 
práv, situácie v oblasti ľudských práv na Srí Lanke a na okupovaných 
palestínskych územiach a vo východnom Jeruzaleme; vyjadruje poľutovanie 
nad skutočnosťou, že počas 12. zasadnutia UNHRC 16. októbra 2009 členské 
štáty EÚ neboli schopné predložiť spoločnú pozíciu, pokiaľ ide o hlasovanie 
o Goldstonovej správe, keď 4 členské štáty hlasovali proti, 2 sa zdržali 
hlasovania a 2 štáty neboli na hlasovaní prítomné; vyzýva členské štáty a všetky 
relevantné inštitúcie EÚ, aby dospeli k užšej politickej koordinácii v Rade pre 
ľudské práva a v iných orgánoch OSN; zdôrazňuje, že dodržiavanie 
medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného 
humanitárneho práva všetkými stranami a za každých okolností zostáva 
nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia spravodlivého a dlhodobého mieru 
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na Blízkom východe; naliehavo preto vyzýva všetky strany, aby splnili 
rezolúcie VZ OSN schválené 5. novembra 2009 a 26. februára 2010 tým, že 
podniknú vyšetrovania, ktoré budú v súlade s medzinárodným normami; vyzýva 
vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby zaručila, aby sa osoby, 
ktoré porušili medzinárodné právo, zodpovedali v súlade so záväzkom EÚ 
v rámci Ženevského dohovoru a prioritou EÚ bojovať proti beztrestnosti;

51. podporuje nezávislosť Úradu vysokého komisára pre ľudské práva (OHCHR); 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že počas desiateho pravidelného zasadnutia v 
marci 2009 bola aj napriek postoju EÚ prijatá rezolúcia zameraná na 
obmedzenie nezávislosti OHCHR; vyzýva inštitúcie EÚ, aby systému 
osobitných postupov OHCHR ako celku poskytli dodatočné finančné 
prostriedky, aby sa zaručilo, aby všetci držitelia mandátu osobitných postupov 
mali dostatok zdrojov na primeraný výkon svojich funkcií;

Spolupráca EÚ s Medzinárodným trestným súdom

52. opakovane vyjadruje silnú podporu Medzinárodnému trestnému súdu a jeho 
prvoradému cieľu bojovať proti beztrestnosti genocídy, vojnových zločinov 
a zločinov proti ľudskosti; víta skutočnosť, že Bangladéš, Seychely, Svätá Lucia 
a Moldavsko v marci, auguste a októbri 2010 ratifikovali Rímsky štatút, čím sa 
zvýšil celkový počet zmluvných štátov na 114;  zdôrazňuje, že Rímsky štatút 
Medzinárodného trestného súdu ratifikovali všetky členské štáty EÚ ako hlavnú 
zložku demokratických zásad a hodnôt Únie, a vyzýva preto členské štáty, aby 
plne dodržiavali štatút ako súčasť acquis EÚ; zdôrazňuje význam zásady 
univerzálnosti a vyzýva ESVČ, členské štáty EÚ a Komisiu, aby pokračovali 
vo svojom energickom úsilí o podporu všeobecnej ratifikácie Rímskeho štatútu, 
dohody o výsadách a imunitách Medzinárodného trestného súdu a o prijatie 
potrebných vnútroštátnych vykonávacích právnych predpisov a aby preskúmali 
spoločnú pozíciu Rady 2003/444/SZBP zo 16. júna 2003 o Medzinárodnom 
trestnom súde a akčným plánom z roku 2004 nadväzujúcim na spoločnú 
pozíciu; požaduje, aby sa toto úsilie rozšírilo aj na Dohodu o výsadách 
a imunitách Medzinárodného trestného súdu, ktorá je pre súd významným 
prevádzkovým nástrojom; ďalej žiada členské štáty EÚ, aby revidovali 
a aktualizovali spoločnú pozíciu a akčný plán o MTS s cieľom posilniť účinnú 
pomoc EÚ pre MTS v súvislosti so súčasným vývojom, výzvami a potrebami 
súdu vzhľadom na to, že počet zatýkacích rozkazov MTS a konaní pred ním sa 
naďalej zvyšuje, a aby začali diskusie o možnom prispôsobení smerníc EÚ 
o medzinárodnom súdnictve/MTS;

53. rozhodne nabáda ESVČ, Komisiu a členské štáty EÚ, aby podporovali 
vykonávanie rozhodnutí MTS a spoluprácu so súdom počas rokovaní o rozšírení 
a počas prístupového procesu, ako aj na všetkých samitoch EÚ a pri všetkých 
dialógoch s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, vrátane Spojených štátov 
amerických, Číny, Ruska, Africkej únie a Izraela; naliehavo vyzýva najmä Radu 
a Komisiu, aby zaručili, aby spravodlivosť bola neodlučiteľným prvkom 
všetkých rokovaní o mieri; vyzýva ESVČ, aby systematicky sledovala 
zaraďovanie doložky o MTS do súvisiacich dohôd s krajinami, ktoré nie sú 



RR\840627SK.doc 17/74 PE448.819v02-00

SK

členmi EÚ, vyzýva vysokú predstaviteľku, aby zaručila, aby bol MTS 
primerane začlenený medzi priority zahraničnej politiky EÚ a zahrnutý do 
mandátu osobitných zástupcov EÚ a ďalej aby zaručila, aby zamestnanci ESVČ 
pravidelne absolvovali odborné školenia o MTS tak v ústrediach, ako aj v 
delegáciách EÚ; vyzýva vysokú predstaviteľku, aby vymenovala osobitného 
vyslanca pre medzinárodnú spravodlivosť s mandátom podporovať, realizovať 
a reprezentovať záväzok EÚ k boju proti beztrestnosti a k MTS v zahraničných 
politikách EÚ;

54. víta, že Belgicko vykonalo zatýkací rozkaz vydaný predbežnou procesnou 
komorou III MTS na Jeana Pierra Bembu 3. júla 2008; berie však s veľkým 
znepokojením na vedomie, že osem zatýkacích rozkazov, ktoré vydal MTS, 
vrátane zatýkacích rozkazov na vysokých veliteľov Božej armády odporu 
v Ugande, na Bosca Ntagandu v KDR, Ahmada Hárúna, Aliho Kušajbu 
a sudánskeho prezidenta Umara Hassana Ahmada al-Bašíra, nebolo 
vykonaných; vyjadruje sklamanie nad pretrvávajúcou neschopnosťou Sudánu 
zatknúť a previesť podozrivých pred MTS, čím Sudán neustále porušuje svoje 
záväzky vyplývajúce z rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1593 (2005); 
konštatuje, že 26. mája 2010 predbežná procesná komora I MTS informovala 
Bezpečnostnú radu OSN o nedostatku spolupráce Sudánskej republiky v prípade 
Hárúna a Kušajbu; vyjadruje hlboké znepokojenie, že dve zmluvné strany MTS, 
Čad a Keňa, nedávno pozvali prezidenta Omara al-Bašíra a privítali ho na 
svojich územiach, napriek svojmu záväzku v rámci Rímskeho štatútu zatknúť 
ho, a nevykonali príslušný zatýkací rozkaz; požaduje, aby sa naďalej 
pokračovalo v hľadaní zvyšných obžalovaných v Chorvátsku a berie na 
vedomie úlohu, ktorú by EÚ a MTS mohli zohrávať pri zaručovaní, aby sa 
vyšetrili možné vojnové zločiny na Srí Lanke a v Konžskej demokratickej 
republike;

55. víta angažovanosť USA a ich obnovený záväzok k MTS, ktorý sa 
v neposlednom rade prejavil ich účasťou ako pozorovateľa na ôsmom 
zhromaždení štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, v Haagu v novembri 2009, 
ako aj na prvej konferencie o preskúmaní Rímskeho štatútu v júni 2010; 
s uspokojením berie na vedomie prvé sľubné vyjadrenia vlády USA o MTS 
a prísľuby spolupráce so súdom, ktoré boli prednesené počas konferencie 
o preskúmaní; vyzýva USA, aby obnovila svoj podpis a naďalej sa angažovala 
v MTS, najmä plnou spoluprácou v situáciách, ktoré sú predmetom 
vyšetrovania MTS alebo predbežných analýz, a doplnením komplexnej politiky 
MTS;

56. podnecuje nadchádzajúce parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ, aby rokovalo 
o boji proti beztrestnosti v medzinárodnej rozvojovej spolupráci a príslušnom 
politickom dialógu tak, ako bol schválený v niekoľkých uzneseniach a v článku 
11.6 revidovanej Dohody z Cotonou, s cieľom začleniť boj proti beztrestnosti 
a posilňovanie zásad právneho štátu do jestvujúcich programov a činností 
rozvojovej spolupráce; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali v dialógu 
s Africkou úniou o týchto otázkach a aby podporili africké zmluvné strany, aby 
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naďalej dodržiavali svoje záväzky v rámci Rímskeho štatútu; vyjadruje podporu 
žiadosti súdu zriadiť kontaktný úrad s Africkou úniou v Addis Abebe;

57. konštatuje, že spolupráca medzi zmluvnými stranami, signatárskymi štátmi 
a súdom je aj naďalej podľa článku 86 Rímskeho štatútu zásadná z hľadiska 
účinnosti a úspechu systému medzinárodnej trestnej spravodlivosti, najmä 
z hľadiska kapacity presaditeľnosti práva a v záujme účinných a nezávislých 
súdnych činností súdu; okrem toho potvrdzuje dohodu o spolupráci a pomoci 
medzi MTS a EÚ a na základe tejto dohody vyzýva Európsku úniu a jej členské 
štáty, aby v súvislosti s prebiehajúcimi konaniami súdu poskytli všetku 
nevyhnutnú pomoc vrátane tzv. podpory na mieste, najmä čo sa týka 
vykonávania zvyšných zatýkacích rozkazov; naliehavo vyzýva členské štáty 
EÚ, aby schválili vnútroštátne právne predpisy o spolupráci v súlade s časťou 
IX Rímskeho štatútu, pokiaľ tak ešte neurobili, a aby uzavreli ad hoc dohody 
so súdom v oblasti presadzovania rozsudkov súdu a ochrany a presťahovania 
obetí a svedkov; vyzýva členské štáty EÚ, aby zahrnuli spoluprácu ako trvalú 
položku do programu zhromaždenia štátov, ktoré sú zmluvnými stranami MTS, 
s cieľom zaručiť, aby sa vymieňali osvedčené postupy, a zabezpečiť, aby sa 
diskutovalo o prípadoch odmietnutia spolupráce a aby toto zhromaždenie prijalo 
primerané opatrenia;

58. zdôrazňuje potrebu posilniť systém medzinárodnej trestnej spravodlivosti vo 
všeobecnosti a v tomto ohľade berie so znepokojením na vedomie, že Ratko 
Mladić a Goran Hadžić ostávajú na slobode a neboli postavení pred tribunál 
ICTY; v tejto súvislosti vyzýva srbské orgány, aby zaistili plnú spoluprácu s 
ICTY, na základe ktorej by mali byť zatknutí a vydaní všetci zvyšní obžalovaní, 
aby sa otvorila cesta k ratifikácii dohody o stabilizácii a pridružení; konštatuje 
potrebu nepretržitej podpory vrátane finančnej podpory pre osobitný tribunál 
pre Sierru Leone, aby sa ukončili prebiehajúce konania vrátane všetkých 
odvolacích konaní; berie tiež na vedomie pokrok v medzinárodnej spolupráci 
pre poskytovanie odborných znalostí a pomoci, pri ktorých by identifikácia, 
zber a uchovávanie informácií pomohli širokému spektru medzinárodných 
a prechodných mechanizmov spravodlivosti, najmä prostredníctvom rýchlej 
reakcie v oblasti spravodlivosti, ktorého zmluvnými stranami je viac než 
polovica členských štátov EÚ, a podporuje pretrvávajúcu a zvýšenú podporu 
rýchlej reakcie v oblasti spravodlivosti;

Usmernenia EÚ pre oblasť ľudských práv

Trest smrti

59. pripomína rezolúciu vyzývajúcu na všeobecné moratórium na uplatňovanie 
trestu smrti (rezolúcia 63/168), ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN 18. 
decembra 2008; zdôrazňuje, že za rezolúciu doteraz hlasovalo 106 krajín, čo 
potvrdzuje, že postoj proti trestu smrti sa na celosvetovej úrovni postupne 
zjednocuje;

60. víta rozhodnutia o zrušení trestu smrti, ktoré v roku 2009 prijali Burundi 
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a Togo, ako aj štát Nové Mexiko v USA; naliehavo vyzýva USA, aby zrušili 
trest smrti a vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že trest smrti sa stále 
uplatňuje v 35 z 50 štátov USA;

61. vyzýva Radu a Komisiu, aby podnietili k podpísaniu, ratifikácii a vykonávaniu 
druhého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a 
politických právach (ICCPR) alebo podobného regionálneho nástroja tie 
krajiny, ktoré tak dosiaľ neurobili;

62. znovu opakuje, že EÚ je za každých okolností proti trestu smrti vrátane 
mimosúdnych popráv; pripomína, že EÚ zohráva vedúcu úlohu pri podpore 
organizácií občianskej spoločnosti, ktoré bojujú proti trestu smrti; žiada 
Komisiu, aby boj proti tomuto krutému a neľudskému trestu naďalej považovala 
za prioritu a aby túto problematiku v rámci EIDHR a geografických nástrojov 
zachovala ako tematickú prioritu; nepovažuje doživotný trest odňatia slobody 
bez podmienečného prepustenia na slobodu za prijateľnú alternatívu k trestu 
smrti;

63. naliehavo vyzýva krajiny, ktoré sa stále uchyľujú k trestu smrti ukameňovaním, 
aby zrušili právne predpisy umožňujúce tento neľudský trest; naliehavo vyzýva 
iránskych vodcov, aby prijali zákon jednoznačne zakazujúci kameňovanie ako 
zákonný trest, pretože je to najbarbarskejší z trestov smrti; odsudzuje 
skutočnosť, že mnohé krajiny ešte stále vynášajú rozsudok smrti a odsudzujú 
mladistvé osoby; odsudzuje skutočnosť, že iránsky režim uplatňuje trest smrti, 
čo Irán radí na druhé miesto hneď za Čínou v tabuľke krajín s najvyšším 
počtom popráv; dôrazne odsudzuje zvýšený počet popráv, ku ktorým dochádza 
po pokojných demonštráciách v súvislosti s prezidentskými voľbami v Iráne 
v júni 2009; je znepokojený tým, že najvyšší počet popráv v celosvetovom 
meradle sa naďalej vykonáva v Číne a vyzýva Čínu, aby zverejnila svoje štátne 
údaje o popravách, aby bola možná transparentná analýza a diskusia o treste 
smrti; víta pozitívny krok bieloruských orgánov, ktoré zriadili pracovnú 
skupinu, ktorej úlohou je vypracovať návrhy na zavedenie moratória na trest 
smrti; zostáva znepokojený tým, že v Bielorusku, ktoré je jedinou európskou 
krajinou naďalej uplatňujúcou trest smrti, sa stále vykonávajú popravy a rodiny 
popravených sú bez informácií o dátume vykonania popravy a mieste 
pochovania popraveného;

64. konštatuje, že na svete je 32 jurisdikcií s právnymi predpismi, ktoré umožňujú 
trest smrti v prípade drogovej trestnej činnosti; berie na vedomie, že Úrad OSN 
pre drogy a kriminalitu (UNODC), Európska komisia a jednotlivé európske 
vlády sa aktívne podieľajú na financovaní a/alebo poskytovaní technickej 
pomoci, legislatívnej podpory a finančnej pomoci určenej na posilnenie 
protidrogových opatrení v štátoch, ktoré si ponechávajú trest smrti za drogovú 
trestnú činnosť; vyjadruje znepokojenie nad tým, že takáto pomoc by mohla 
viesť k nárastu uplatňovania trestu smrti a popráv; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala usmernenia týkajúce sa medzinárodného financovania 
protidrogových opatrení na vnútroštátnej a regionálnej úrovni s cieľom 
zabezpečiť, aby tieto programy nemali za následok porušovanie ľudských práv 
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vrátane uplatňovania trestu smrti; zdôrazňuje, že zrušenie trestu smrti za trestnú 
činnosť súvisiacu s drogami by malo byť podmienkou poskytnutia finančnej 
a technickej pomoci, pomoci na budovanie kapacít a inej podpory súvisiacej s 
protidrogovými opatreniami;

65. je znepokojený tým, že v Bielorusku sa stále vykonávajú popravy, a táto krajina 
je jedinou európskou krajinou, v ktorej sa naďalej uplatňuje trest smrti; 
podporuje orgány v zriadení pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude vypracovať 
návrhy na zavedenie moratória na trest smrti;

66. vyjadruje hlboké znepokojenie nad zákonom proti homosexualite z roku 2009, 
ktorý v súčasnosti pripomienkuje ugandský parlament, v ktorom sa trestajú 
homosexuálne alebo bisexuálne osoby pokutami a odňatím slobody a v ktorom 
sa trestá dobrovoľný homosexuálny styk pokutami, uväznením a trestom smrti; 
vyzýva ugandský parlament, aby tento a každý podobný zákon zamietol; 
odsudzuje kriminalizáciu homosexuality na celom svete;

Násilie páchané na ženách

67. poznamenáva, že v rámci programu trojice predsedníctiev – Francúzska, Českej 
republiky a Švédska – (od júla 2008 do decembra 2009) bola prioritou otázka 
násilia páchaného na ženách a dievčatách, a požaduje súdržnosť pri uplatňovaní 
zásad a politík v rámci EÚ i mimo nej vrátane zohľadnenia podpory zákazu 
mrzačenia ženských pohlavných orgánov ako porušenia ľudských práv; berie na 
vedomie nedávne prijatie nového súboru usmernení v tejto oblasti a očakáva, že 
mu Komisia predloží výsledky ich vykonávania;

68. berie na vedomie novú stratégiu Európskej Komisie v oblasti rodovej rovnosti, 
ktorá sa vzťahuje osobitne na problém mrzačenia ženských pohlavných 
orgánov; opakuje potrebu súdržnosti vnútorných a vonkajších politík EÚ, čo sa 
týka tejto konkrétnej otázky; naliehavo vyzýva Európsku komisiu a členské 
štáty EÚ, aby riešili problém mrzačenia ženských pohlavných orgánov v rámci 
politických dialógov s partnerskými krajinami a zúčastnenými stranami, ktoré 
sú relevantné k tejto citlivej otázke na vnútroštátnej úrovni, použitím 
participatívneho prístupu a zapojením postihnutých komunít; vyzýva Komisiu, 
Radu a členské štáty, aby oživili všetky politické a inštitucionálne prostriedky 
s cieľom podporiť iniciatívy zamerané na čo najskoršie prijatie rezolúcie VZ 
OSN, ktorá bude požadovať celosvetové moratórium na mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov;

69. nazdáva sa, že násilie páchané na ženách sa prejavuje aj v psychike; 
poznamenáva, že v oblasti práce sú ženy naďalej menej odmeňované 
v porovnaní s mužmi a že viac žien je zamestnaných v nebezpečných 
zamestnaniach alebo na čiastočný úväzok; zdôrazňuje preto, že úloha Komisie 
a členských štátov v tejto oblasti, tak v rámci Európskej únie, ako aj mimo nej, 
sa nemôže obmedziť na boj proti násiliu v užšom slova zmysle, vzhľadom na 
potrebu boja proti násiliu voči ženám vo všetkých jeho formách – fyzickej, 
psychickej, sociálnej a hospodárskej – a že by sa malo uprednostniť vzdelávanie 
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bez rodovej zaujatosti medzi chlapcami a dievčatami od najútlejšieho veku a boj 
proti rodovým stereotypom;

70. zdôrazňuje význam komplexného vykonávania rezolúcií Bezpečnostnej Rady 
OSN 1325, 1820, 888 a 1889, v ktorých sa požaduje účasť žien vo všetkých 
fázach a na všetkých úrovniach riešenia konfliktov a ochrany žien a dievčat 
pred sexuálnym násilím a diskrimináciou; vyzýva členské štáty, ktoré ešte 
nemajú národný akčný plán na vykonanie rezolúcie BR OSN 1325, aby takýto 
plán urýchlene prijali; dôrazne odsudzuje znásilnenie používané ako vojenský 
nástroj a opakujúce sa masové znásilnenia v KDR; požaduje úplné odhalenie 
neschopnosti mierových síl MONUSCO ukončiť masové znásilnenia; naliehavo 
vyzýva vysokú predstaviteľku EÚ/podpredsedníčku Komisie, aby 
prostredníctvom EUSECU a EUPOLU v KDR vykonala prieskum a podala 
správu EP o všetkých konžských a medzinárodných spoločnostiach alebo 
entitách zapojených do ťažobného priemyslu v KDR, ktoré platia ozbrojené 
skupiny a bezpečnostný personál zapojené do takýchto masových znásilnení 
a iných systematických zločinov proti civilnému obyvateľstvu;

71. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby zvýšila počet 
pracovníkov zaoberajúcich sa rodovými otázkami vo vonkajšej činnosti 
a vytvorila príslušné štruktúry; uznáva pokrok dosiahnutý v rámci SBOP tak 
v misiách, ako aj v odbornej príprave pracovníkov;

72. vyjadruje hlboké obavy z pevne zakorenenej rodovej diskriminácie a domáceho 
násilia v niektorých krajinách a poukazuje na to, že ženy žijúce vo vidieckych 
oblastiach sú osobitne zraniteľnou skupinou; obdobne je hlboko znepokojený 
prípadmi sexuálneho násilia a vysokou mierou znásilnení žien a dievčat v Južnej 
Afrike, ako aj tým, že vyšetrovanie je často neprimerané a marené rodovou 
zaujatosťou a obete čelia mnohým prekážkam v prístupe k zdravotnej 
starostlivosti a prieťahom v poskytovaní lekárskeho ošetrenia; dôrazne 
odsudzuje násilie voči ženám a deťom ako chronický problém v Guatemale 
a Mexiku;

73. je hlboko znepokojený situáciou žien a dievčat v Iráne, KDR a Afganistane; 
odsudzuje brutálne porušenia práv žien v KDR, naliehavo vyzýva medzinárodné 
spoločenstvo, aby výrazne zvýšilo finančné prostriedky zamerané na úsilie na 
ochranu žien pred znásilnením a zdôrazňuje, že situácii žien a dievčat v KDR 
treba venovať výraznú pozornosť na medzinárodnej úrovni; odsudzuje šiitský 
zákon o osobnom postavení prijatý v marci 2009, ktorý závažným spôsobom 
porušuje práva afganských žien a odporuje afganskej ústave aj medzinárodným 
normám v oblasti ľudských práv; víta úpravu zákona o osobných záležitostiach 
osôb podliehajúcich šiitskému právu, je však naďalej hlboko znepokojený 
určitými článkami zákona, ktoré odporujú záväzkom Afganistanu podľa 
Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru o 
odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Dohovoru o právach dieťaťa; 
naliehavo vyzýva afganské orgány, aby bezodkladne prijali kroky na zlepšenie 
situácie žien v krajine;
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74. trvá na tom, aby sa všetky dialógy o ľudských právach otvorene zaoberali 
otázkou práv žien, a najmä otázkou boja proti všetkým podobám diskriminácie 
a násilia proti ženám a dievčatám a ich odstraňovania, predovšetkým vrátane 
potratov na základe pohlavia plodu, všetkých podôb škodlivých tradičných 
alebo zvykových praktík, napríklad mrzačenie ženských pohlavných orgánov, 
manželstvá medzi maloletými alebo nútené manželstvá, otázkou všetkých 
podôb obchodovania s ľuďmi, domáceho násilia a vyvražďovania žien, 
zneužívania v práci a hospodárskeho zneužívania, a podobne trvá na tom, že 
treba odmietnuť akékoľvek úvahy týkajúce sa zvykov, tradícií alebo 
náboženstva zo strany štátov s cieľom vyhnúť sa svojej povinnosti odstrániť 
túto brutalitu; zdôrazňuje, že snahy o odstránenie všetkých foriem mrzačenia 
ženských pohlavných orgánov by sa mali zintenzívniť tak na miestnej, ako aj na 
politickej úrovni, aby sa vyzdvihla skutočnosť, že takéto mrzačenie je tak 
problémom rodovej rovnosti, ako aj porušovaním ľudských práv, pokiaľ ide 
o telesnú integritu; zdôrazňuje situáciu prisťahovaleckých mladých dievčat, 
ktoré vzhľadom na zásady niektorých komunít, náboženstiev alebo rodinnej cti 
musia čeliť týraniu, zabitiu v mene cti alebo mrzačeniu pohlavných orgánov 
a sú zbavené slobody;

75. pripomína rozvojové ciele tisícročia a zdôrazňuje, že prístup k vzdelaniu a 
zdravotnej starostlivosti je základným ľudským právom; domnieva sa, že v 
politike EÚ týkajúcej sa rozvoja a ľudských práv by mali dominovať zdravotné 
programy vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia, podpory rodovej 
rovnosti, posilnenia postavenia žien a práv dieťaťa, najmä ak pretrváva rodovo 
založené násilie a ak sú deti a ženy ohrozené HIV/AIDS alebo nemajú prístup k 
informáciám, prevencii a/alebo liečbe; vyzýva Komisiu, aby do svojej 
rozvojovej politiky, najmä do programov na podporu obchodu, zahrnula 
základné práva pracujúcich a program dôstojnej práce;

76. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby podporovali najmä ratifikáciu a 
vykonávanie protokolu Africkej únie o právach žien v Afrike zo strany 
členských štátov Africkej únie;

Mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie

77. požaduje, aby poškodzovanie zdravia pacientov a ďalších osôb, najmä tých, 
ktoré nie sú schopné sa brániť, bolo uznané ako kruté, neľudské a ponižujúce 
zaobchádzanie, pričom uznáva, že určité úkony je ťažké preukázať, a preto 
žiada o najvyšší stupeň ostražitosti;

78. žiada, aby sa uznalo, že menšiny, ako sú napríklad pôvodné skupiny 
a obyvatelia diskriminovaní na kastovom základe, sú neúmerne zraniteľné 
a vystavené súženiu;

79. vyzýva všetky štáty, ktoré ešte nepristúpili k Dohovoru proti mučeniu a inému 
krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a jeho 
opčnému protokolu (OPCAT), aby tak urobili; naliehavo vyzýva štáty, aby 
stiahli všetky výhrady, ktoré vyjadrili k týmto nástrojom; nabáda štáty, ktoré 
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podpísali protokol OPCAT, aby lepšie a rýchlejšie vykonali národný prevenčný 
mechanizmus;

80. nabáda štáty na celom svete, aby prijali a efektívne vykonali manuál o účinnom 
vyšetrovaní a dokumentácii mučenia a iného krutého, neľudského alebo 
ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, všeobecne známy pod názvom 
Istanbulský protokol; považuje tento protokol za kľúčový nástroj zberu dôkazov 
a predchádzania beztrestnosti; je presvedčený, že beztrestnosť mučiteľov je aj 
naďalej výraznou prekážkou účinného predchádzania mučeniu, pretože 
implicitne podnecuje mučiteľov, aby naďalej vykonávali svoje ohavné praktiky;

81. zdôrazňuje význam účinného vykonávania usmernení EÚ na boj proti mučeniu 
a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 
trestaniu; vyzýva Radu a Komisiu, aby predložili výsledky vykonávania týchto 
usmernení, pričom treba osobitnú pozornosť venovať výsledkom z hľadiska 
rehabilitácie obetí mučenia v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a 
ľudské práva;

82. vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia nadväzujúce na požiadavky uvedené 
v jeho uznesení o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na 
vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce 
zaobchádzanie alebo trestanie16; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila 
revíziu niekoľkých ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 
2005;

83. je osobitne znepokojený vysokou úrovňou korupcie, kriminality, politického 
prenasledovania, beztrestnosti, mučenia a väznenia príslušníkov opozície vo 
Venezuele v dôsledku politizácie policajných síl, nedostatku politík 
a neschopnosti vlády riešiť tieto závažné ohrozenia ľudských práv;

84. vyjadruje hlboké znepokojenie nad výskytom porušení ľudských práv vo svete 
voči osobám na základe ich sexuálnej orientácie a odsudzuje všetky násilné 
kroky voči týmto osobám; poukazuje na zvýšený počet vrážd transrodových 
osôb na celom svete; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v mnohých 
krajinách sa homosexualita stále považuje za trestný čin, ktorý sa trestá odňatím 
slobody a v niektorých prípadoch dokonca smrťou; víta v tomto ohľade 
rozhodnutie najvyššieho súdu v Dílí z 2. júla 2009, ktorým sa dekriminalizovala 
homosexualita v Indii a vyzýva ostatné krajiny, aby tento príklad nasledovali;

Práva detí

85. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že podľa odhadov je približne 215 
miliónov detí zneužívaných na detskú prácu, pričom tri štvrtiny z nich 
vykonávajú najhoršie formy detskej práce (údaje ILO, 2009); víta závery Rady 
EÚ zo 14. júna 2010 o detskej práci a súvisiacu štúdiu Komisie (SEC(2010) 37 
v konečnom znení), v ktorej Komisia žiada komplexnú politiku EÚ, ktorá by sa 

16 P7_TA-PROV(2010)0236.
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zameriavala na rozvoj a odstraňovanie chudoby; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila efektívne monitorovanie pokroku v tejto oblasti a podnecovala 
spolu s členskými štátmi vykonávanie v dialógu s krajinami, ktoré nie sú členmi 
EÚ;

86. pripomína úspešné jedenáste fórum MVO EÚ  ľudských právach na tému boja 
proti násiliu na deťoch, ako aj činnosť švédskeho predsedníctva (Štokholm, júl 
2009) a jeho výzvy, aby sa pokračovalo v legislatívnej činnosti zameranej na 
zavedenie zákazu všetkých foriem telesných trestov v akomkoľvek prostredí 
vrátane domáceho prostredia, stanovili sa najlepšie postupy a ponaučenia 
v rámci boja proti násilia na deťoch v konfliktoch a v situáciách po konfliktoch 
a zvýšila sa súdržnosť medzi vonkajšou činnosťou EÚ a vnútornými politikami 
jej členských štátov v oblasti práv dieťaťa;

87. vyjadruje vážne obavy zo skutočnosti, že milióny detí sú stále obeťami 
znásilnení, domáceho násilia a fyzického, emocionálneho a sexuálneho 
zneužívania vrátane sexuálneho a hospodárskeho vykorisťovania; zdôrazňuje, 
že všetky práva, ktoré sú uznané v Dohovore o právach dieťaťa a v jeho 
opčných protokoloch, majú rovnaký význam, požaduje plnú ratifikáciu 
a splnenie záväzkov a žiada, aby sa novým formám komerčného sexuálneho 
vykorisťovania detí venovala osobitná pozornosť;

88. naliehavo požaduje prijatie dodatočných opatrení EÚ na boj proti detskej práci a 
vyzýva EÚ, aby efektívnejšie uplatňovala nástroje, ktoré má k dispozícii, a to 
tak, že ich začlení do dialógov a konzultácií o ľudských právach; vyzýva EÚ, 
aby účinne vykonávala usmernenia EÚ o právach dieťaťa a aby preskúmala 
možnosti prijatia usmernení o boji proti detskej práci; pripomína, že aj 
obchodná politika EÚ môže zohrávať užitočnú úlohu v boji proti detskej práci, 
predovšetkým prostredníctvom uplatnenia stimulov VSP+; dúfa, že 
v budúcnosti sa tento nástroj lepšie posúdi a bude predmetom ročného 
hodnotenia, ktoré sa predkladá Európskemu parlamentu pri príležitosti výročnej 
diskusie o ľudských právach;

89. poznamenáva, že v roku 2009 sme si pripomenuli 20. výročie Dohovoru 
o právach dieťaťa; s uspokojením konštatuje, že k dohovoru už pristúpili takmer 
všetky krajiny, a naliehavo vyzýva krajiny, ktoré k nemu nepristúpili, aby tak 
bezodkladne urobili; zostáva hlboko znepokojený tým, že úplné uplatňovanie 
práv, ktoré zahŕňa, sa v širokej miere porušuje; požaduje zvýšenie pozornosti 
venovanej potrebám detí, čo sa týka osobitnej ochrany a starostlivosti vrátane 
primeranej právnej ochrany pred narodením, ako aj po ňom tak, ako sa 
predpokladá v Dohovore o právach dieťaťa a v Deklarácii práv dieťaťa; víta 
vymenovanie osobitného zástupcu generálneho tajomníka pre násilie páchané 
na deťoch a zdôrazňuje význam tohto mandátu;

90. vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou detí zatiahnutých do ozbrojených 
konfliktov alebo inak nimi ovplyvnených, či dokonca detí nútených aktívne sa 
týchto konfliktov zúčastňovať; naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby posilnili 
vykonávanie usmernení EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch; víta novú 
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rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1882 (2009), ktorá ďalej posilňuje ochranu 
detí zatiahnutých do ozbrojených konfliktov alebo inak nimi zasiahnutých;

91. vyjadruje hlboké obavy z používania detí ako vojakov; vyzýva EÚ a OSN, aby 
podnikli okamžité kroky na odzbrojenie, rehabilitáciu a opätovnú integráciu 
detí;

Obhajcovia ľudských práv

92. víta podniknuté kroky na vykonanie revízie a aktualizácie usmernení EÚ 
o obhajcoch ľudských práv po ich revízii v roku 2008; berie na vedomie 
vypracovanie viac ako 60 miestnych vykonávacích stratégií a vymenovanie 
príslušných styčných úradníkov; je však naďalej osobitne znepokojený 
zlyhaním vykonania týchto usmernení delegáciami EÚ, vyzýva ESVČ, aby 
vypracovala plán vykonávania s jasnými ukazovateľmi a konečnými termínmi 
s cieľom pokračovať v pokroku smerom k účinnému vykonávaniu usmernení 
a žiada o zoznam dostupných miestnych stratégií; vyzýva ESVČ, Radu, 
Komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné kroky na zvýšenie povedomia 
o smerniciach medzi obhajcami ľudských práv a diplomatmi EÚ pracujúcimi 
v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ; vyzýva misie EÚ, aby udržiavali 
pravidelné kontakty s obhajcami ľudských práv predtým, ako podniknú vlastné 
kroky, a aby im poskytovali spätnú väzbu; zdôrazňuje, že počas procesu návrhu 
miestnych vykonávacích stratégií, by sa malo konzultovať so širokým spektrom 
obhajcov ľudských práv pracujúcich tak v mestských, ako aj vo vidieckych 
oblastiach na hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ako aj na 
občianskych a politických právach; konštatuje, že miestne vykonávacie stratégie 
by mali obsahovať konkrétne programy opatrení, ktoré by sa mali prijať na 
zlepšenia ochrany obhajcov ľudských práv, a že dosah týchto stratégií by sa mal 
po primeranom čase vyhodnocovať; v tejto súvislosti vyzýva na hodnotenie 
vykonávania pomoci a opatrení zo strany organizácií občianskej spoločnosti na 
podporu obhajcov ľudských práv v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a 
ľudské práva;

93. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby uprednostňovala 
efektívnejšie plnenie existujúcich nástrojov a mechanizmov na jednotnú 
a systematickú ochranu obhajcov ľudských práv, vyzýva vysokú predstaviteľku 
Európskej únie a všetkých komisárov s právomocami v oblasti vonkajších 
vzťahov, aby zaviedli politiku pravidelných stretnutí s obhajcami ľudských práv 
v rámci oficiálnych návštev v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, a zdôrazňuje, 
že toto podporovanie obhajcov ľudských práv by sa taktiež malo povinne 
zahrnúť do mandátu osobitných zástupcov EÚ; zdôrazňuje, že tak vysoká 
predstaviteľka, ako aj osobitní zástupcovia sa budú zodpovedať Európskemu 
parlamentu za svoju činnosť v tejto oblasti;

94. naliehavo vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby vykonali opatrenia 
navrhnuté v uznesení Parlamentu z júna 2010 o politikách EÚ na podporu 
obhajcov ľudských práv s dôrazom na opatrenia zamerané na rýchle poskytnutie 
pomoci obhajcom ľudských práv v ohrození, ako sú napríklad núdzové víza 
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a ochrana,  a opatrenia, ktoré prinášajú verejnú podporu a viditeľné uznanie 
práce obhajcov ľudských práv s rodovým hľadiskom pri vykonávaní usmernení 
v prospech obhajkýň ľudských práv a iných osobitne zraniteľných skupín, 
akými sú napríklad obhajcovia pracujúci na podpore hospodárskych, sociálnych 
a kultúrnych práv a osoby pracujúce s právami menšín a pôvodných 
obyvateľov; žiada vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby 
presadzovala vykonávanie programu Mesto – útočisko, ktorý poskytuje útočisko 
obhajcom ľudských práv v európskych mestách;

95. žiada, aby inštitúcie EÚ v súvislosti s vykonávaním Lisabonskej zmluvy 
a zriadením ESVČ vytvorili mechanizmus medziinštitucionálnej spolupráce 
zameranej na obhajcov ľudských práv; je si vedomý skutočnosti, že vytvorenie 
takéhoto mechanizmu by sa mohlo uľahčiť, ak by sa vo všetkých inštitúciách 
a orgánoch EÚ zriadili kontaktné miesta a vypracovali jasné usmernenia 
pre obhajcov ľudských práv a ak by sa rozvíjala užšia spolupráca, a to so 
zameraním na obhajcov ľudských práv a členov misií a delegácií EÚ 
zodpovedných za oblasť ľudských práv a demokracie; vyzýva ESVČ, aby 
zriadila štatistickú databázu o prípadoch, v ktorých delegácie EÚ poskytli 
pomoc obhajcom ľudských práv, aby sa mohla vyhodnotiť efektívnosť 
usmernení a aby EP podala správu o výsledkoch týchto hodnotení;

96. uznáva závery uvedené v mnohých správach o ľudských právach, podľa ktorých 
sú obhajcovia ľudských práv, hoci neoceniteľne prispievajú k ochrane 
a presadzovaniu ľudských práv za cenu ohrozenia osobnej bezpečnosti, čoraz 
častejšie vystavení rôznym formám ostrých útokov, ako sú útoky na slobodu 
svedomia, vierovyznania, prejavu alebo združovania, útoky na relevantné osoby 
a ich vraždy, svojvoľné zatýkanie, nespravodlivé súdne procesy a zatváranie 
úradov organizácií občianskej spoločnosti; vyzýva delegácie EÚ, aby zohrávali 
aktívnejšiu úlohu pri predchádzaní takýmto útokom v spolupráci 
s organizáciami občianskej spoločnosti príslušných krajín, pričom by mali byť 
obozretné a nevystaviť zamestnancov a podporovateľov týchto organizácií 
nebezpečenstvu;

97. je naďalej opatrný voči vládam krajín EÚ, ktoré nie sú členmi EÚ a ktoré 
využívajú prijímanie kontroverzných zákonov o MVO ako pokus o umlčanie 
hnutí v oblasti ľudských práv, ako napríklad v prípade zákona o charitatívnych 
organizáciách a spolkoch, ktorý schválil etiópsky parlament v januári 2009, 
podľa ktorého sa prakticky zakazujú všetky činnosti v oblasti ľudských práv;

98. odsudzuje skutočnosť, že v niektorých krajinách sú bežné útoky a anonymné 
hrozby voči obhajcom ľudských práv a novinári, najmä tí, ktorí sa venujú 
korupcii a pašovaniu drog, čelia za svoju prácu hrozbám a útokom;

99. vyjadruje hlboké poľutovanie nad vraždami Stanislava Markelova, Anastázie 
Baburovej a Natálie Estemirovej v Rusku a nad vraždami André Rwisereka a 
Jeana Leonarda Rugambageho v Rwande, nad svojvoľným zadržiavaním 
Roxany Saberiovej a Abdolfattaha Soltaniho v Iráne a nad pokračujúcim 
väznením a nedostatkom primeraného prístupu k zdravotnej starostlivosti, 
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ktorému v Číne čelil držiteľ Sacharovovej ceny za rok 2009 Chu Ťia, ku ktorým 
došlo počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa; naliehavo vyzýva čínske 
úrady, aby bezodkladne objasnili situáciu význačného právnika v oblasti 
ľudských práv Kaa Č´šenga, ktorý zmizol 4. februára 2009 a aby začali úplne 
nezávislé a transparentné vyšetrovanie jeho zmiznutia;

100. odsudzuje zadržiavanie a prenasledovanie saharawských obhajcov ľudských 
práv na Marokom kontrolovanom území Západnej Sahary a naliehavo vyzýva 
OSN, aby začlenila monitorovanie situácie v oblasti ľudských práv do misie 
OSN pre Západnú Saharu (misia MINURSO);

101. berie na vedomie prepustenie miestnych obhajcov ľudských práv na Kube; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že kubánska vláda odmieta 
uznať monitorovanie ľudských práv ako legitímnu činnosť a odmieta miestnym 
skupinám pre ľudské práva zákonný štatút; so znepokojením konštatuje, že 
zadržiavanie obhajcov ľudských práv v krajine je tiež závažných porušením 
ľudských práv; žiada vládu Kuby, aby neposielala politických väzňov do 
vyhnanstva a aby im umožnila slobodne vycestovať a vrátiť sa späť na Kubu 
bez toho, aby ich zatýkala;

102. víta rozhodnutie výboru pre Nobelovu cenu za mier udeliť Liouovi Siao-poovi 
Nobelovu cenu za mier za rok 2010 za jeho dlhý a nenásilný boj za základné 
ľudské práva a slobody v Číne; naliehavo vyzýva pekinskú vládu, aby okamžite 
a bezpodmienečne prepustila Lioua Siao-poa na slobodu a zrušila všetky 
reštrikcie uvalené na jeho manželku Liu Siao;

103. vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že Irán v roku 2008 a 2009 naďalej 
obmedzoval nezávislých obhajcov ľudských práv a členov občianskej 
spoločnosti a stále dochádzalo k závažnému porušovaniu ľudských práv, ba 
dokonca toto porušovanie sa stupňovalo; odsudzuje svojvoľné zadržiavanie, 
mučenie a väznenie obhajcov ľudských práv pre ich pôsobenie na základe 
obvinení z „aktivít v rozpore s národnou bezpečnosťou“; s poľutovaním si 
všíma súčasnú vládnu politiku zameranú proti učiteľom a akademikom 
a odsudzuje bránenie študentom v prístupe k vyššiemu vzdelávaniu 
a prenasledovanie a väznenie študentských aktivistov; vyjadruje poľutovanie 
nad zmätkom po prezidentských voľbách 12 júna 2009 a po násilnostiach, ku 
ktorým sa uchýlili iránske úrady, čo vyústilo do svojvoľného zadržiavania 
najmenej 400 ľudí, oznámených najmenej 40 zabití, masových procesov 
s osobami obvinenými z trestných činov proti národnej bezpečnosti, zlého 
zaobchádzania a mučenia, ako aj do vydania rozsudkov smrti;

Doložky o ľudských právach

104. zdôrazňuje dôležitosť a nevyhnutnosť doložiek o ľudských právach 
a demokracii a účinných mechanizmov urovnávania sporov v obchodných 
dohodách vrátane dohôd o rybolove, medzi EÚ a krajinami, ktoré nie sú jej 
členmi; opätovne však žiada, aby túto doložku sprevádzal mechanizmus na 
presadzovanie, aby sa zaručilo jej vykonávanie v praxi; zdôrazňuje význam 
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dôsledného monitorovania stavu ľudských práv krajín, ktoré nie sú členmi EÚ a 
vstupujú do obchodných vzťahov s EÚ; zdôrazňuje, že takéto monitorovanie 
a hodnotenie by malo obsahovať formálne konzultácie s občianskou 
spoločnosťou o dosahu týchto dohôd; požaduje vytvorenie jasného súboru 
hodnotiacich kritérií v oblasti ľudských práv v rámci dohôd o individuálnom 
obchode o aby sa zabezpečilo, že bude jestvovať jasná norma a porozumenie 
oboch strán o tom, aké situácie a kroky môžu aktivovať takéto doložky 
o ľudských právach;

105. opätovne potvrdzuje zásadu nedeliteľnosti ľudských práv a odsudzuje pokusy 
považovať akékoľvek právo alebo príčinu diskriminácie za menej významnú 
ako iné; vyzýva Komisiu a Radu, aby pri rokovaniach o doložkách o ľudských 
právach s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, dodržiavali zásadu nedeliteľnosti;

106. zdôrazňuje, že EÚ by v záujme plnenia svojich medzinárodných záväzkov 
v oblasti ľudských práv mala vzhľadom na charakter dohôd a konkrétnu situáciu 
každej partnerskej krajiny zahrnúť systematické doložky týkajúce sa 
demokracie, zásad právneho štátu a ľudských práv, ako aj sociálne 
a environmentálne normy; domnieva sa, že tieto doložky by mali umožniť 
Komisii, aby aspoň dočasne pozastavila obchodné výhody vrátane tých výhod, 
ktoré vyplývajú z dohôd o voľnom obchode, ak sa nájdu dostatočné dôkazy 
o porušovaní ľudských práv vrátane pracovných práv, a to buď na základe 
vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu alebo Európskeho 
parlamentu; domnieva sa, že EÚ by mala v každom prípade jasne uviesť 
primerané sankcie, ktoré by sa mohli vzťahovať na krajiny, ktoré nie sú členmi 
EÚ a dopúšťajú sa závažného porušovania ľudských práv, a mala by ich 
uplatňovať; opakuje svoju výzvu Komisii, Rade a najmä vysokej 
predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie, aby zabezpečila platnosť doložiek 
o ľudských právach v platných medzinárodných dohodách, a teda aby vytvorila 
postup účinného vykonávania týchto doložiek v zmysle článkov 8, 9 a 96 
Dohody z Cotonou;

107. víta využívanie hodnotení vplyvu týkajúcich sa udržateľného rozvoja, ale 
domnieva sa, že v záujme zabezpečenia neustáleho hodnotenia by sa mali 
vykonávať bezprostredne po zavedení dohody, a nielen ex ante;

108. berie na vedomie fungovanie všeobecného systému preferencií plus (VSP+); 
domnieva sa však, že tento systém, v rámci ktorého sa odmeňujú krajiny so 
značnými obchodnými výhodami za dodržiavanie medzinárodných dohovorov 
a noriem týkajúcich sa ľudských práv a pracovných práv, sa musí podrobnejšie 
a transparentnejšie monitorovať, a to aj prostredníctvom podrobných hodnotení 
vplyvu zameraných na ľudské práva, jednotného a spravodlivého systému 
referenčných hodnôt a otvorených konzultácií pri udeľovaní preferencie, a že 
obchodné preferencie sa musia poskytovať iba krajinám, ktoré ratifikovali 
a účinne vykonávajú kľúčové medzinárodné dohovory o udržateľnom rozvoji, 
ľudských právach – najmä o detskej práci – a dobrej správe verejných vecí; 
vyzýva na intenzívnejšie monitorovanie vykonávania s občianskou 
spoločnosťou, odbormi a spoločenstvami s prihliadnutím na úspechy, ako aj 



RR\840627SK.doc 29/74 PE448.819v02-00

SK

prekážky pri rozvoji ľudských práv vrátane sociálnych, hospodárskych, 
kultúrnych a environmentálnych práv; zdôrazňuje, že je dôležité dôkladne 
monitorovať vykonávanie ICCPR zo strany Pakistanu, ktorý je vyzvaný na 
účasť na systéme VSP+;

109. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrh nariadenia, ktorým sa do EÚ 
zakáže dovoz tovaru vyrobeného prostredníctvom nútenej práce, a najmä 
detskej práce, pri porušovaní základných noriem v oblasti ľudských práv; 
zdôrazňuje, že takéto nariadenie by malo EÚ umožniť, aby preskúmala 
špecifické nároky;

110. víta, že doložka o ľudských právach bola začlenená do dohody o partnerstve 
medzi EÚ a Indonéziou a do stabilizačnej a asociačnej dohody s Albánskom, 
ktoré vstúpili do platnosti počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje táto správa, na 
základe čoho sa počet krajín, ktoré súhlasili so začlenením tejto doložky do 
dohôd s EÚ, zvýšil na viac ako 120;

111. vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatočnými opatreniami v nadväznosti na 
doložky o ľudských právach vložené do Dohody z Cotonou a naliehavo vyzýva 
vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, Komisiu, Radu a členské 
štáty, aby v plnej miere uplatňovali tieto doložky a v rámci dvojstranných 
a regionálnych rozhovorov s partnerskými krajinami AKT venovali rozsiahlu 
pozornosť problémom v oblasti ľudských práv a podpore ľudských práv;

Podpora demokracie a zásad právneho štátu vo vonkajších vzťahoch

112. víta závery Rady o podpore demokracie vo vonkajších vzťahoch EÚ17, ako aj 
prijatie programu činnosti EÚ na podporu procesu budovania demokracie vo 
vonkajších vzťahoch EÚ, ktorý je prostriedkom zlepšenia súdržnosti a účinnosti 
podpory demokracie EÚ;

113. vyzýva Komisiu, aby sa v strategických dokumentoch pre jednotlivé krajiny 
systematicky zaoberala otázkou podpory demokracie a aby pritom dôsledne 
zohľadňovala osobitnú situáciu v príslušných krajinách a regionálnu stratégiu 
EÚ;

114. berie na vedomie správu organizácie Amnesty International za rok 2010, 
v ktorej sa poukazuje na prebiehajúci proces proti bývalému riaditeľovi ropnej 
spoločnosti JUKOS Michailovi Chodorkovskému a jeho obchodnému 
spoločníkovi Platonovi Lebedevovi ako na príklad nespravodlivých procesov 
v Rusku; vyzýva Ruskú federáciu, aby zaručila, aby sa pri stíhaní týchto 
a všetkých iných obžalovaných v rámci ruského systému súdnictva dodržiavali 
základné normy riadneho procesu a ľudské práva;

115. naliehavo vyzýva ruské súdne orgány, aby urýchlili vyšetrovanie smrti Sergeja 
Magnického; vyzýva na zavedenie zákazu vstupu do EÚ pre 60 ruských 

17 Rada pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy, 17.11.2009.
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úradníkov zapojených do tohto prípadu a žiada orgány EÚ činné v trestnom 
konaní, aby spolupracovali pri zmrazovaní bankových účtov a ostatných aktív 
týchto ruských úradníkov vo všetkých členských štátoch EÚ;

116. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby zabezpečila 
účinné uplatňovanie hľadiska ľudských práv a budovania demokracie vo 
všetkých oblastiach politiky;  očakáva, že počas belgického predsedníctva budú 
aktualizované závery Rady, v ktorých sa preskúma dosiahnutý pokrok 
a zohľadní prijatý akčný plán;

Medzinárodné humanitárne právo

117. víta závery o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva, 
ktoré prijala Rada v decembri 2009, teda v roku, keď sme si pripomenuli 60. 
výročie Ženevského dohovoru;

118. konštatuje, že v roku 2009 boli prijaté aktualizované usmernenia EÚ o podpore 
dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva; vyzýva Radu, aby 
vykonávanie usmernení v oblasti medzinárodného humanitárneho práva 
účinnejšie zosúladila s ďalšími usmerneniami EÚ v oblasti ľudských práv a aby 
zlepšila uplatňovanie hľadiska medzinárodného humanitárneho práva v rámci 
celej vonkajšej činnosti EÚ;

119. víta správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie o konflikte 
v Gruzínsku (Tagliaviniho správa), ktorá bola vydaná 30. septembra 2009, 
a vyjadruje podporu jej hlavným zisteniam a záverom v rámci medzinárodného 
trestného práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, najmä potrebe 
zaručiť zodpovednosť a náhrady za všetky porušenia, ku ktorým došlo v auguste 
2008, a očakáva, že rozsiahle podkladové informácie, ktoré sa nachádzajú 
v správe, možno využiť na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni na konečné 
zaručenie zodpovednosti za zločiny spáchané počas konfliktu medzi Ruskom 
a Gruzínskom v auguste 2008;

120. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že počas ozbrojeného konfliktu medzi 
Ruskom a Gruzínskom o Južné Osetsko a Abcházsko v auguste 2008 si 
porušovanie medzinárodného humanitárneho práva vyžiadalo stovky obetí 
a prinieslo desaťtisíce vysídlených osôb; pripomína, že do dnešného dňa Rusko 
splnilo iba prvý bod zo svojej šesťbodovej dohody o prímerí s Gruzínskom; 
vyjadruje hlboký nesúhlas so zámernou likvidáciou etnických gruzínskych 
dedín v Južnom Osetsku a Abcházsku počas konfliktu a po jeho skončení; 
zdôrazňuje, že beztrestnosť v prípade tohto porušovania práva pretrváva 
doposiaľ;

Sloboda náboženského vyznania alebo viery

121. zdôrazňuje, že sloboda náboženského vyznania alebo viery predstavuje 
spomedzi všetkých ľudských práv hlavné a základné právo, ktoré sa musí 
dodržiavať, a že podmienenosť spojená s dodržiavaním ľudských práv, ktoré sú 
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súčasťou bilaterálnych dohôd s krajinami, ktoré nie sú členmi ÉÚ, sa musí 
presadzovať dôraznejšie a účinnejšie;

122. víta závery Rady o slobode náboženského vyznania alebo viery prijaté 
v novembri 2009; uznáva dôležitosť slobody náboženského vyznania alebo 
viery pre identitu jednotlivcov, a to tých, ktorí praktizujú svoje náboženské 
vyznanie, ako aj tých, ktorí ho nepraktizujú, keďže viera – v akejkoľvek podobe 
– je kľúčovou zložkou osobných a spoločenských hodnôt; vyzýva Radu 
a Komisiu, aby prijali a vykonávali praktické opatrenia na boj proti náboženskej 
netolerancii a diskriminácii a podporu slobody náboženského vyznania 
alebo viery na celom svete, ako sa uvádza v uvedených záveroch; vyzýva Radu 
a Komisiu, aby do tohto procesu zapojili EP, organizácie občianskej spoločnosti 
a ostatných relevantných aktérov;

123. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby zaviedla slobodu 
náboženského vyznania alebo viery do politík EÚ v oblasti ľudských práv a aby  
dôkladne zhodnotila situáciu v oblasti slobody náboženského vyznania alebo 
viery vo výročnej správe EÚ o ľudských právach;

124. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby zvýšila počet 
zamestnancov, ktorí sa zaoberajú otázkami dodržiavania slobody náboženského 
vyznania alebo viery v rámci vonkajšej činnosti a aby vytvorila špecializované 
štruktúry, najmä vzhľadom na zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
(ESVČ); podporuje označenie problému dodržiavania slobody náboženského 
vyznania alebo viery vo svete ako jednej z priorít ESVČ, s prihliadnutím na 
hrubé porušovanie tejto slobody vo svete a na očividnú potrebu pomoci 
prenasledovaným náboženským menšinám v mnohých oblastiach sveta;

125. vyzýva Radu a Komisiu, aby pri predchádzaní konfliktom, urovnávaní 
konfliktov a zmierovaní vzali do úvahy náboženstvo a dialóg s náboženskými 
orgánmi a subjektmi zapojenými do dialógu medzi jednotlivými náboženstvami;

126. je naďalej hlboko znepokojený tým, že diskriminácia na základe náboženského 
vyznania alebo viery ešte stále existuje vo všetkých oblastiach sveta a že v 
mnohých krajinách, ako sú Severná Kórea, Irán, Saudská Arábia, Somálsko, 
Maldivy, Afganistan, Jemen, Mauritánia, Laos, Uzbekistan, Eritrea, Irak, 
Pakistan a Egypt, sa osobám patriacim k istým náboženským spoločenstvám 
vrátane náboženských menšín naďalej upierajú ich ľudské práva. odsudzuje, že 
čínske orgány prenasledujú osoby vyznávajúce náboženstvo mimo oficiálne 
povoleného rámca, ako sú kresťania, moslimovia, budhisti a prívrženci hnutia 
Falun kung; naliehavo vyzýva Čínu, aby v súlade so svojím prísľubom 
ratifikovala ICCPR; naliehavo vyzýva čínske orgány, aby upustili od 
represívnej politiky v Tibete, ktorej ďalšie uplatňovanie by mohlo viesť 
k zničeniu tibetského náboženstva a kultúry; odsudzuje iránske orgány za 
prenasledovanie jednotlivcov, ktorí patria k náboženským menšinám, vrátane 
kresťanov, bahaistov a moslimov, ktorí prestúpili na iné náboženské vyznanie 
alebo sa zriekli svojho náboženského vyznania; naliehavo vyzýva iránske 
orgány, aby chránili náboženské menšiny v súlade so svojimi záväzkami 
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vyplývajúcimi z ICCPR; naliehavo vyzýva orgány Ruskej federácie, aby uložili 
moratórium na vykonávanie zákona o boji proti extrémistickým aktivitám 
z roku 2002, ktorý sa v rozsiahlej miere zneužíva na prenasledovanie 
mierumilovných náboženských menšín;  vyjadruje znepokojenie nad situáciou 
menšiny tzv. montagnardských kresťanov žijúcou vo vietnamskej Centrálnej 
vysočine; pripomína vietnamským orgánom, že práva menšín zahŕňajú slobodu 
neobmedzeného praktizovania náboženského vyznania, slobodu združovania 
a prejavu, právo na pokojné zhromažďovanie, rovnaké právo na vlastníctvo a 
užívanie pôdy a právo na úplnú a účinnú účasť na rozhodovaní o otázkach, 
ktoré sa ich dotýkajú, a to aj pokiaľ ide o projekty hospodárskeho rozvoja 
a otázky presídlenia;

127. naliehavo vyzýva EÚ, aby v rámci svojej vonkajšej politiky vypracovala súbor 
nástrojov na podporu práva na slobodu náboženského vyznania alebo viery, aby 
považovala slobodu náboženského vyznania alebo viery za zásadnú, aby 
zahrnula zoznam nevyhnutných slobôd týkajúcich sa práva na slobodu 
náboženského vyznania alebo viery s cieľom posúdiť, či sa dodržiavajú, a aby 
začlenila mechanizmy na identifikáciu porušovania slobody náboženského 
vyznania alebo viery, s cieľom zlepšiť presadzovanie slobody náboženského 
vyznania alebo viery v rámci činnosti štátnych zamestnancov, najmä v 
Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, a aby zapojila organizácie občianskej 
spoločnosti do prípravy uvedeného súboru nástrojov;

128. víta sústavný zásadový postoj EÚ k rezolúciám VZ OSN a UNHRC o boji proti 
hanobeniu náboženstiev; víta rezolúciu o odstránení všetkých foriem 
neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženského vyznania alebo viery, 
ktorú predložila EÚ; nabáda EÚ, aby sa naďalej usilovala o vyvážený prístup 
medzi slobodou prejavu a zákazom podnecovania k náboženskej nenávisti; 
nabáda EÚ, aby začala konštruktívny dialóg s Organizáciou islamskej 
konferencie a ďalšími zástancami zásady hanobenia náboženstiev;

129. zdôrazňuje, že medzinárodné právo v oblasti ľudských práv uznáva slobodu 
náboženského vyznania alebo viery bez ohľadu na stav registrácie, preto by 
registrácia nemala byť nutným predpokladom vyznávania náboženstva; okrem 
toho so znepokojením upozorňuje na skutočnosť, že v Azerbajdžane, 
Kazachstane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku, Uzbekistane a vo Vietname 
sa náboženské skupiny musia úradne zaregistrovať a pôsobia pod kontrolou 
správnych rád ovládaných vládou, čo je zásahom do ich náboženskej 
nezávislosti a obmedzuje ich činnosť;

130. vyzýva Rusko, aby vyhlásilo moratórium na vykonávanie zákona z roku 2002 
o boji proti extrémistickej činnosti, pretože tento zákon sa využíva a zneužíva 
na obmedzovanie náboženskej slobody, a aby potlačila nenásilné náboženské 
skupiny a usilovala sa o ich zákaz; okrem toho s veľkým znepokojením 
konštatuje, že 265 náboženských organizácií a organizácií založených na 
náboženskom presvedčení sa nachádza na čiernom zozname takzvaných 
extrémistických organizácií;
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131. naliehavo tiež vyzýva tieto krajiny, aby zastavili obmedzovanie slobody 
združovania a zhromažďovania náboženských skupín a dodržiavali slobodu 
náboženského vyznania alebo viery: Saudská Arábia, Egypt, Eritrea, Irán, 
Somálsko, Jemen, Bielorusko, Severná Kórea a Laos;

132. zdôrazňuje prekážky, ktoré stále existujú v rôznych častiach sveta, napríklad 
v Saudskej Arábii, Indonézii, Pakistane, Iraku, Somálsku a Sudáne, pokiaľ ide 
o slobodné vyznávanie viery na individuálnej i kolektívnej úrovni a rastúcu 
neznášanlivosť voči náboženským menšinám v krajinách so zakorenenými 
demokratickými tradíciami, akou je India, a vyzýva Komisiu, aby kládla dôraz 
na tieto otázky v rámci príslušných politických dialógov;

133. ostro odsudzuje akúkoľvek kriminalizáciu alebo trestanie, pokiaľ ide o 
„odpadlíctvo“ v súvislosti s prípadmi prestúpenia z jedného náboženského 
vyznania na iné alebo z jednej náboženskej denominácie (podskupiny) do 
druhej, ku ktorým dochádza vo väčšine krajín Blízkeho východu a Severnej 
Afriky; vyzýva inštitúcie EÚ, aby vyvíjali tlak na tieto krajiny, aby odmietli 
tieto postupy, najmä v tých prípadoch, keď je stanoveným trestom trest smrti; 
vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že v krajinách ako Saudská Arábia 
a Egypt ešte stále existujú praktiky núteného prestúpenia na inú vieru a žiada, 
aby inštitúcie EÚ prijali jasný záväzok, že budú bojovať proti podobným 
porušeniam ľudských práv;

134. pripomína, že v mnohých krajinách vo svete je stále bežnou praxou zákaz, 
konfiškácia a ničenie modlitební i náboženských publikácií, ako aj zákaz 
odbornej prípravy duchovných; naliehavo vyzýva inštitúcie EÚ, aby v rámci 
svojich kontaktov s príslušnými vládami potláčali takéto porušovanie práv a 
nabádali krajiny, v ktorých sú zákony o rúhaní využívané ako nástroj na 
prenasledovanie členov náboženských menšín, aby takéto ustanovenia zmenili 
alebo zrušili;

135. zdôrazňuje, že pre EÚ je sloboda svedomia základnou hodnotou, ktorá zahŕňa 
slobodu veriť alebo neveriť a slobodu vyznávať náboženstvo, pre ktoré sa 
jednotlivec rozhodol;

Sloboda prejavu

136. vyjadruje znepokojenie nad tým, že sloboda prejavu bola napádaná rôznymi 
novými spôsobmi, predovšetkým použitím moderných technológií, ako je 
internet; znovu opakuje, že súčasťou práva na slobodu prejavu je právo 
vyhľadávať, prijímať a šíriť informácie a myšlienky prostredníctvom 
akéhokoľvek média;

137. uznáva, že nové technológie poskytujú jedinečnú možnosť podieľať sa na 
verejnom živote, vyjadrovať názory, získavať prístup k informáciám o ľudských 
právach a podávať zvyšku sveta správy o prípadoch porušenia ľudských práv; je 
znepokojený tým, že štáty používajú stále premyslenejšie techniky, napr. 
technológie s dvojakým využitím, na cenzúru informácií a monitorovanie 
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činností na internete a že v niekoľkých krajín dochádza k obťažovaniu, 
prenasledovaniu a dokonca i zadržiavaniu a väzneniu osôb využívajúcich 
internet na uplatnenie svojho práva na slobodu presvedčenia a prejavu;

138. nabáda vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby sa ujala vedenia 
tým, že zaujme stanovisko a vytvorí konkrétne politiky, aby EÚ mohla pôsobiť 
ako globálny hráč v oblasti slobody internetu, vzťahujúce sa nielen na spôsoby 
riešenia hrozieb, ktorú pre ľudské práva predstavuje používanie nových 
technológií, ale aby ich mohla použiť aj ako prostriedok na posilňovanie 
príležitostí chrániť a podporovať ľudské práva;

139. naliehavo vyzýva krajiny, ktoré obmedzujú prístup k internetu, aby toto 
obmedzovanie slobodného toku informácií ukončili; poznamenáva, že podľa 
organizácie Reportéri bez hraníc sa na zozname krajín, ktoré sú odporcami 
internetu, nachádzajú tieto krajiny uplatňujúce rozsiahlu cenzúru internetu: 
Bielorusko, Čína, Kuba, Egypt, Irán, Mjanmarsko/Barma, Severná Kórea, 
Saudská Arábia, Sýria, Tunisko, Turkménsko, Uzbekistan a Vietnam;

140. podporuje právo na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie v Rusku, ako 
ho formálne, ale nie v skutočnosti zaručuje článok 31 ruskej ústavy; vyjadruje 
solidaritu s organizátormi a účastníkmi hnutia Stratégia-31, radu občianskych 
protestov na podporu tohto práva, ktoré svoju činnosť začalo 31. júla 2009 
a koná sa vždy 31. deň každého 31-dňového mesiaca na Víťaznom námestí 
v Moskve ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že orgány doposiaľ nepovolili ani 
jednu demonštráciu hnutia Stratégia-31 z dôvodu, že na Víťaznom námestí sa 
mali v tom istom čase konať iné podujatia; vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že ruská polícia 31. decembra 2009 popri desiatkach pokojných 
protestantov zadržala aj predsedníčku Helsinskej skupiny v Moskve Ľudmilu 
Alexejevovú, ktorej Parlament len pár týždňov predtým udelil Sacharovovu 
cenu; podporuje výzvu komisára Ruska pre ľudské práva, Vladimíra Lukina, na 
začatie vyšetrovania tvrdých policajných akcií v súvislosti s protestmi z 31. 
mája; 

141. vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedostatkom slobody prejavu vo Venezuele 
a na Kube, nad kontrolou spravodajských médií, obmedzeným a kontrolovaným 
používaním internetu a pokusmi potláčať disent;

Ľudské práva a boj proti terorizmu

142. odsudzuje terorizmus vo všetkých jeho formách; pripomína, že terorizmus 
priniesol smrť tisícom nevinných civilistov a zničil životy mnohých rodín na 
celom svete; domnieva sa, že v prípade teroristických útokov je nevyhnutné 
hovoriť predovšetkým a hlavne o právach obetí, a nie o právach páchateľov; 
zdôrazňuje, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby boli teroristi postavení pred súd;

143. poznamenáva, že opatrenia na boj proti terorizmu mali v niekoľkých krajinách 
na celom svete za následok porušovanie základných ľudských práv, a to 
vo forme uplatňovania neprimeraných kontrolných opatrení, nezákonného 
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zadržiavania a využívania mučenia ako prostriedku na získanie informácií od 
podozrivých teroristov; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že niektoré 
krajiny využívajú boj proti terorizmu na zastieranie tvrdých zásahov proti 
etnickým menšinám a miestnym obhajcom ľudských práv a zdôrazňuje, že boj 
proti terorizmu nesmie byť využívaný ako argument na obmedzenie alebo zákaz 
zákonnej a legitímnej činnosti obhajcov ľudských práv; odsudzuje toto 
porušovanie ľudských práv, zdôrazňuje stanovisko EÚ, že pri boji proti 
terorizmu sa musia v plnej miere dodržiavať základné práva a zásady právneho 
štátu a je presvedčený, že občianske slobody by nemali byť ohrozené z dôvodu 
boja proti terorizmu;

144. vyzýva Komisiu a Radu, aby využili príležitosť dvojstranných politických 
dialógov a dialógov v oblasti ľudských práv s krajinami, ktoré nie sú členmi 
EÚ, aby pripomínali, že ľudské práva sa v boji proti terorizmu musia dodržiavať 
a že protiteroristická politika nesmie byť za žiadnych okolností používaná ako 
nástroj proti obhajcom ľudských práv alebo politickým oponentom; vyzýva 
predovšetkým vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby verejne 
odsúdila porušovania ľudských práv v protiteroristických politikách 
a operáciách;

145. žiada väčšiu koordináciu a interakciu medzi COTER a COHOM v tejto otázke 
s cieľom odsúdiť prípady zneužívania protiteroristickej politiky proti obhajcom 
ľudských práv, a to tým, že budú systematicky a v súlade s usmerneniami EÚ 
o obhajcoch ľudských práv iniciovať demarše a aby postupovali rovnakým 
spôsobom a v súlade s usmerneniami EÚ o mučení v prípadoch mučenia a zlého 
zaobchádzania spojeného s bojom proti terorizmu;

146. pripomína rozhodnutie prezidenta USA Baracka Obamu uzavrieť v januári 2009 
internačný tábor v zálive Guantánamo; vyjadruje poľutovanie nad tým, že toto 
rozhodnutie ešte nebolo možné vykonať v plnej miere; pripomína svoje 
uznesenie z 13. júna 2006 o situácii väzňov v Guantanáme, v ktorom trvá na 
tom, aby sa s každým väzňom zaobchádzalo v súlade s medzinárodnými 
humanitárnymi právnymi predpismi a aby sa v prípade jeho obvinenia 
uskutočnilo súdne konanie formou spravodlivého verejného vypočutia; 
pripomína spoločné vyhlásenie EÚ a USA z 15. júna 2009 o zatvorení 
internačného zariadenia v zálive Guantanámo a o budúcej spolupráci v oblasti 
boja proti terorizmu, ktoré uvítalo odhodlanie USA zrušiť tajné internačné 
zariadenia; žiada vládu USA, aby v plnom rozsahu dodržala svoje záväzky; 
vyzýva členské štáty EÚ, aby sa dohodli na koordinovanom akčnom pláne 
pomoci USA pri zatvorení internačných zariadení na Guantanáme tým, že 
sa udelí postavenie utečenca bývalým väzňom, ktorí neboli obvinení zo 
zločinov a ktorí sa nemôžu vrátiť do vlasti alebo sa znovu usadiť v USA; víta 
konštruktívnu angažovanosť niekoľkých členských štátov EÚ, pokiaľ ide 
o úsilie pomôcť s prijímaním určitých bývalých väzňov z Guantánama a nájsť 
ubytovanie pre niektoré osoby, ktorým bolo povolené prepustenie z tohto 
internačného tábora; konštatuje však, že do dnešného dňa súhlasili s prevzatím 
väzňov len tieto členské štáty EÚ: Nemecko, Írsko, Slovensko, Dánsko, Spojené 
kráľovstvo, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Francúzsko, Maďarsko 
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a Taliansko;  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že USA naďalej 
zadržiavajú väzňov bez súdneho konania, napr. na leteckej základni v Bagrame 
v Afganistane;

147. berie na vedomie, že počas francúzskeho predsedníctva bol 16. septembra 2008 
zvolaný samit o Rómoch a že druhý takýto samit sa konal počas španielskeho 
predsedníctva v dňoch 9. až 10. apríla 2010; s najväčším znepokojením 
konštatuje nútené vyhosťovanie spoločenstiev Rómov v Európe a vzostup 
xenofóbnych a nenávistných prejavov vo vzťahu menšinovým a migrujúcim 
spoločenstvám; znovu opakuje požiadavku Európskeho parlamentu, aby členské 
štáty v plnej miere plnili svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov 
EÚ; a v prípadoch, keď členské štáty neplnia svoje povinnosti, žiada Európsku 
komisiu, aby formálne a ráznym spôsobom uskutočnila konanie o porušení;

148. konštatuje, že vzhľadom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy sa 
spolurozhodovací postup uplatňuje na smernice a iné druhy právnych predpisov 
o boji proti terorizmu a organizovanému zločinu, zatiaľ čo medzinárodné 
dohody týkajúce sa tejto oblasti musia byť odsúhlasené Parlamentom; 
poznamenáva, že tieto zmeny poskytnú Parlamentu dodatočný vplyv, pokiaľ ide 
o dosiahnutie rovnováhy medzi bezpečnosťou a ľudskými právami; zaväzuje sa 
preto konať v súlade so svojimi novými výhradnými právami tak, že bude 
sústavne požadovať dodržiavanie a podporovanie ľudských práv, občianskych 
a politických slobôd a demokracie vo všetkých oblastiach vzťahov EÚ 
s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, a regionálnymi organizáciami;

149. znovu opakuje, že každý členský štát má pozitívnu povinnosť chrániť 
identifikovateľné potenciálne obete, ktoré sú vystavené reálnej a bezprostrednej 
hrozbe teroristických činov a dodáva, že všetky členské štáty musia prijať 
všetky primerané opatrenia, ktorými sa zavedú postupy na zabránenie 
teroristickej činnosti a na minimalizovanie vedľajšieho vplyvu protiteroristickej 
činnosti;

150. pripomína rámcové rozhodnutie Rady EÚ z marca 2001 o obetiach terorizmu: 
pomoc v núdzi, nepretržitá pomoc, vyšetrovanie a stíhanie, účinný prístup 
k právu a spravodlivosti, výkon spravodlivosti, kompenzácia, zabezpečenie 
ochrany súkromného a rodinného života obetí, zaistenie ochrany dôstojnosti 
a bezpečnosti obetí, informovanie obetí a špecifická odborná príprava pre 
osoby, ktoré majú na starosti pomoc obetiam;

Dialógy a konzultácie o ľudských právach s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ

151. vyjadruje sklamanie nad tým, že sa nepodarilo dosiahnuť dostatočný pokrok 
v rámci početných dialógov a konzultácií o ľudských právach; konštatuje, že 
zapojenie občianskej spoločnosti do týchto dialógov a konzultácií nie je 
systematicky zaručované a niekedy je obmedzované krajinami, ktoré nie sú 
členmi EÚ; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že vlády si neplnia svoj 
záväzok podať správu EÚ o individuálnych a štrukturálnych otázkach 
diskutovaných v rámci dialógu, a to dokonca ani po upozornení;
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152. vyzýva na skutočnú účasť Európskeho parlamentu na prebiehajúcom hodnotení 
dialógov a konzultácií o ľudských právach; požaduje neobmedzený prístup 
k výsledným dokumentom a ďalším relevantným zdrojom; očakáva, že ako 
výsledok týchto hodnotení sa vypracujú jasné ukazovatele, ktoré umožnia merať 
vplyv dialógov, a jasne vymedzené návrhy založené na individuálnom prístupe 
ku každej krajine ako zlepšiť tieto výsledky a zabrániť tomu, aby sa opakovali 
akékoľvek neúspechy konzultácií EÚ o ľudských právach;

153. žiada európske inštitúcie, aby v tejto oblasti zabezpečili medzi sebou 
transparentnosť a súdržnosť cieľov, hodnôt a postojov;

154. poukazuje na potrebu prerokovať závery dialógov a konzultácií o ľudských 
právach na samitoch EÚ s jej partnermi;

155. zastáva názor, že dialógy a konzultácie v oblasti ľudských práv sa musia 
plánovať a prebiehať transparentne a že pred začatím dialógu by mali byť 
stanovené ciele, ktoré musia byť vyhodnotené bezodkladne po jeho skončení; 
vyzýva Radu a Komisiu, aby naliehali na orgány krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, 
s cieľom zapojiť ich intenzívne a rozsiahlo do dialógov a konzultácií na 
ministerskej úrovni;

156. žiada štáty pristupujúce k EÚ, aby na svojom území zlepšili úroveň ochrany 
ľudských práv, tak ako to stanovuje Charta základných práv a Európsky 
dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd;

157. žiada Komisiu a Radu, aby vo svojich konzultáciách a dialógu o ľudských 
právach s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, venovali veľkú pozornosť situácii 
etnických a náboženských menšín a častému porušovaniu ich práv;

158. víta užšiu koordináciu a spoluprácu medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou 
v oblasti ľudských práv;

159. víta zavedenie dialógu v oblasti ľudských práv so všetkými štátmi v oblasti 
Strednej Ázii – Tadžikistanom, Kazachstanom, Kirgizskom, Turkménskom 
a Uzbekistanom – a uskutočnenie druhého dialógu v každom prípade do 
novembra 2009; okrem toho víta prvý seminár občianskej spoločnosti EÚ a 
Uzbekistanu o dialógu v oblasti ľudských práv, ktorý sa uskutočnil v októbri 
2008; vyjadruje poľutovanie nad tým, že dialóg o ľudských právach medzi EÚ a 
Čínou stále neviedol k žiadnym zlepšeniam v súvislosti s konkrétnymi prípadmi 
porušenia ľudských práv v Číne; upozorňuje na skutočnosť, že napriek 
niektorým krokom, ktoré čínske orgány podnikli v správnom smere (reforma 
v oblasti práce, prehodnotenie rozsudkov trestu smrti Najvyšším ľudovým 
súdom), sa situácia v oblasti ľudských práv naďalej zhoršuje a vyznačuje sa 
rozšírením sociálnych nepokojov a zosilnením kontroly a prenasledovania 
obhajcov ľudských práv, právnikov, bloggerov a sociálnych aktivistov, ako 
i cielenými politikami zameranými na marginalizovanie Tibeťanov a ich 
kultúrnej identity; je hlboko znepokojený nedostatkom pokroku v čínsko-
tibetskom dialógu; vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršovaním 
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ľudskoprávnej situácie ujgurského obyvateľstva v Číne, odsudzuje jeho 
dlhodobý útlak vo východnom Turkestane a vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
čínske orgány nedodržiavajú záruky slobôd vrátane slobody prejavu, práva na 
demonštráciu, slobody zhromažďovania, náboženského vyznania a slobody 
osôb, ktoré obsahuje ústava Čínskej ľudovej republiky; vyjadruje tiež 
poľutovanie nad politikou premiestňovania obyvateľstva, ktorú uplatňuje 
Čínska ľudová republika a ktorej zámerom je oslabiť kultúru ujgurského 
obyvateľstva a narušiť jeho jednotu; vyjadruje sklamanie nad tým, že 
konzultácie v oblasti ľudských práv medzi EÚ a Ruskom doposiaľ nepriniesli 
žiadne podstatné výsledky; víta spustenie dialógu v oblasti ľudských práv v 
roku 2009 s Indonéziou a uskutočnenie prvého stretnutia v rámci dialógu s 
Gruzínskom a Arménskom; domnieva sa, že dialóg o ľudských právach síce 
prináša vo vonkajších vzťahoch EÚ vítaný dôraz na otázky ľudských práv, 
nemôže byť ale samoúčelný a musí byť zameraný na zabezpečenie toho, aby 
v prípade otázok, ktoré sú v dialógu nastolené a prerokúvané, boli prijaté 
nadväzné opatrenia; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom výsledkov dialógu 
o ľudských právach s Indiou a vyjadruje sklamanie zo skutočnosti, že počas 
posledného dialógu o ľudských právach sa neprerokovala otázka diskriminácie 
z dôvodu príslušnosti ku kaste;

160. požaduje, aby každému dialógu o ľudských právach medzi EÚ a krajinami, 
ktoré nie sú jej členmi, predchádzala úzka koordinácia medzi členskými štátmi 
EÚ, Európskou komisiou a agentúrou EÚ pre základné práva; upozorňuje na to, 
že pre EÚ je nutné, aby dokázala riešiť otázku porušení ľudských práv 
v samotnej Únii, ak má vo svete slúžiť ako vzor v oblasti ľudských práv;

161. víta prvý dialóg v oblasti ľudských práv medzi EÚ a Bieloruskom, ktorý sa 
uskutočnil v júni 2009, a zároveň vyjadruje poľutovanie nad tým, že situácia v 
oblasti ľudských práv v tejto krajine je naďalej katastrofálna a vyznačuje sa 
pokračujúcimi obmedzovaniami slobody združovania, zhromažďovania 
a prejavu a represiami namierenými proti obhajcom ľudských práv a 
žurnalistom;

162. víta úsilie vlády Mexika v boji proti obchodovaniu s drogami a organizovanému 
zločinu a to, že bol do Kongresu predložený návrh zákona, ktorého cieľom je 
reformovanie vojenského trestného zákonníka; zdôrazňuje, že strategické 
partnerstvo medzi EÚ a Mexikom by malo byť považované za príležitosť na 
posilnenie ľudských práv a demokracie;

163. konštatuje, že v apríli 2009 parlament Kórejskej ľudovodemokratickej republiky 
zmenil ústavu krajiny začlenením, okrem iného, ustanovenia, že Kórejská 
ľudovodemokratická republika „dodržiava a chráni ľudské práva“ naliehavo 
vyzýva orgány Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, aby vykonali 
konkrétne a jasné kroky smerom k zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv, 
v tejto súvislosti vyzýva orgány, aby umožnili nezávislým medzinárodným 
expertom uskutočniť inšpekciu všetkých väzenských zariadení a aby dovolili 
osobitným spravodajcom OSN navštíviť krajinu; zdôrazňuje, že pri hodnotení 
situácie v oblasti ľudských práv v tejto krajine sa musia zohľadňovať nielen 
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ustanovenia v ústave, ale predovšetkým uplatňovanie konkrétnych opatrení; 
vyzýva orgány Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, aby zrušili 
obmedzenia, ktoré medzinárodným pracovníkom znemožňujú monitorovať 
rozdeľovanie pomoci a aby zabezpečili, aby sa medzinárodná pomoc dostala 
k tým, ktorí ju potrebujú; naliehavo vyzýva vedenie Kórejskej 
ľudovodemokratickej republiky, aby sa konštruktívne zapojilo do dialógu v 
oblasti ľudských práv s EÚ;

164. je naďalej znepokojený v súvislosti s tým, že v roku 2004 sa prerušil dialóg o 
ľudských právach s Iránom z dôvodu nedostatku spolupráce zo strany Iránu 
a domnieva sa, že nastal čas, aby medzinárodné spoločenstvo vystúpilo na 
podporu iránskej občianskej spoločnosti v tomto kritickom období v dejinách 
demokratického hnutia krajiny; vyzýva iránske orgány, aby obnovili tento 
dialóg, s cieľom podporiť všetky zúčastnené strany občianskej spoločnosti 
angažujúce sa za demokraciu, posilniť pokojnou a nenásilnou cestou súčasné 
procesy, ktoré môžu podporiť demokratické, inštitucionálne a ústavné reformy, 
zabezpečiť ich udržateľnosť a posilniť zapojenie všetkých obhajcov ľudských 
práv a predstaviteľov občianskej spoločnosti do procesov tvorby politiky, čím 
sa posilní úloha, ktorú zohrávajú vo všeobecnom politickom dialógu; vyzýva 
Radu, Komisiu a členské štáty, aby podporili a posilnili tieto procesy; je hlboko 
znepokojený tým, že situácia v oblasti ľudských práv v Iráne sa v rokoch 2008 
a 2009 zhoršila a naďalej pretrvávajú obmedzenia slobody prejavu a 
zhromažďovania; v tejto súvislosti vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
obmedzovaním novinárov, spisovateľov, vzdelancov a aktivistov v oblasti práv 
žien a ľudských práv; je naďalej znepokojený utláčaním etnických a 
náboženských menšín v Iráne;

165. berie na vedomie znepokojujúci autoritársky vývoj v Kambodži, zvýraznený 
dlhodobou beztrestnosťou, pokiaľ ide o porušenia ľudských práv, ako i zúženie 
politického priestoru a obmedzenie slobody prejavu osôb patriacich 
k opozičným politickým stranám a ďalších politických aktivistov; vyzýva 
Komisiu, aby podnikla kroky na reaktiváciu parížskej dohody o Kambodži 
z roku 1991;

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva

166. uznáva, že hospodárskym, sociálnym a kultúrnym právam by sa mal pripisovať 
rovnaký význam ako občianskym a politickým právam vzhľadom na 
univerzálnosť, nedeliteľnosť, vzájomnú závislosť a vzájomné prepojenie 
všetkých ľudských práv tak, ako to potvrdila Svetová konferencia o ľudských 
právach, ktorá sa konala vo Viedni v roku 1993; naliehavo vyzýva všetky 
krajiny vo svete, aby podpísali opčný protokol Medzinárodného paktu 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (Optional Protocol to the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – OP-
ICESCR), ktorý bol otvorený na podpis 24. septembra 2009;

167. zdôrazňuje, že ľudské práva okrem iného zahŕňajú právo na potraviny, vodu a 
hygienu, vzdelanie, primerané bývanie, pôdu, dôstojnú prácu a sociálnu 
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bezpečnosť; tieto práva by sa mali udržateľným spôsobom zaručovať ako 
spravodlivý prístup k prírodným zdrojom aj budúcim generáciám; uznáva, že 
dôležitými faktormi za mnohými situáciami, v ktorých dochádza k 
nedodržiavaniu týchto práv, sú chudoba a nedostatok dobrého riadenia; vyzýva 
EÚ, aby venovala zvýšené úsilie dosahovaniu rozvojových cieľov tisícročia 
(RCT), pretože je zrejmé, že svet výrazne zaostáva za plnením cieľov 
stanovených na rok 2015; v tejto súvislosti opakovane zdôrazňuje, že pre 
realizáciu RCT je dôležité zabezpečiť vykonávanie politík založených na 
ľudských právach;

168. uznáva význam systému dohľadu Medzinárodnej organizácie práce nad 
obhajovaním práv v oblastiach obchodu a zamestnávania, štatistických 
systémov, politík sociálneho zabezpečenia a zamestnanosti, ako aj bezpečnosti a 
zdravia pri práci;

169. žiada Komisiu a členské štáty, aby dohliadali na to, aby podniky, ktoré spadajú 
do vnútroštátneho alebo európskeho práva, nezanedbávali dodržiavanie 
ľudských práv a zdravotných a environmentálnych noriem, ktoré sa na ne 
vzťahujú pri usadení alebo vykonávaní svojej činnosti v krajine, ktorá nie je 
členom EÚ, najmä v rozvojových krajinách;

170. žiada Komisiu a členské štáty, aby si voči rozvojovým krajinám splnili svoje 
záväzky týkajúce sa oficiálnej rozvojovej pomoci, s cieľom bojovať proti 
globálnej hospodárskej a finančnej kríze a znižovať tak negatívny vplyv, ktorý 
mala táto kríza na situáciu v oblasti ľudských práv vo svete; víta 10. osobitné 
zasadnutie Rady pre ľudské práva s názvom Vplyv globálnej hospodárskej a 
finančnej krízy na všeobecné uplatňovanie a účinné využívanie ľudských práv, 
ktoré sa uskutočnilo 20. februára 2009; žiada členské štáty EÚ, aby pokračovali 
v spolupráci s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, týkajúcej sa ľudských práv 
v situácii krízy a nástojí na tom, že nedostatok zdrojov sa nikdy nemôže 
využívať na ospravedlnenie porušovania ľudských práv;

Programy vonkajšej pomoci Komisie a EIDHR

171. víta skutočnosť, že priority Európskeho parlamentu sa zohľadnili 
v programových dokumentoch EIDHR na roky 2008 a 2009;

172. podporuje príspevky EIDHR, najmä prostredníctvom projektov občianskej 
spoločnosti miestnych a medzinárodných organizácií občianskej spoločnosti 
(90 % príspevkov), ako aj prostredníctvom regionálnych a medzinárodných 
organizácií v tejto oblasti, ako napríklad Rady Európy, OBSE a Úradu vysokého 
komisára pre ľudské práva (10 % príspevkov);

173. s uspokojením konštatuje, že v rokoch 2008 – 2009 predstavovali zdroje 
pre oblasť ľudských práv a demokracie vyše 235 miliónov EUR, čo umožnilo 
financovať 900 projektov v približne 100 krajinách, a že obzvlášť veľký počet 
projektov bol financovaný v krajinách, ktoré pokrýva európska susedská 
politika, zatiaľ čo najvyššiu celkovú sumu dostali krajiny AKT; domnieva sa, že 
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financovanie EIDHR by malo byť významne zvýšené, aby zahŕňalo primerané 
financovanie európskej nadácie pre demokraciu, podporovalo budovanie 
ľudských práv a presadzovanie demokracie v spoločnostiach, ktoré to najviac 
potrebujú;

174. zdôrazňuje, že kľúčovou výhodou EIDHR je skutočnosť, že nie je závislý na 
súhlase hostiteľskej krajiny a môže sa tak zameriavať na citlivé politické otázky 
a inovatívne prístupy a spolupracovať priamo s miestnymi organizáciami 
občianskej spoločnosti, ktoré si potrebujú zachovať svoju nezávislosť od 
verejných orgánov;

175. zdôrazňuje význam využívania EIDHR ako spôsobu reagovania na nové 
ohrozenia ľudských práv a spôsobu poskytovania väčšej podpory obhajcom 
ľudských práv alebo obetiam porušovania ľudských práv; podporuje sieť 
jedenástich organizácií financovaných zo zdrojov EIDHR, ktoré sa zameriavajú 
na ochranu obhajcov ľudských práv a rýchlo reagujú v núdzových situáciách; 
nabáda na vytvorenie osobitných stratégií, s cieľom reagovať na potreby 
rôznych kategórií obhajcov ľudských práv vrátane obhajcov práv 
homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb a obhajcov, ktorí sa podieľajú 
na vyšetrovaní porušení ľudských práv a humanitárneho práva;

176. vyzýva Komisiu, aby zaistila súlad medzi politickými prioritami Únie, jej 
dohodami o partnerstve a spolupráci a projektmi a programami, ktoré 
podporuje, predovšetkým v súvislosti s dvojstranným programovaním 
s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ;

177. uvedomuje si stále znepokojujúcu situáciu v oblasti ľudských práv na africkom 
svetadiele a je presvedčený, že vďaka prijatiu Africkej charty ľudských práv 
a práv národov (známej tiež ako Banjulská charta) africké štáty urobili dôležité 
kroky smerom k presadzovaniu zásad právneho štátu na úrovni celého 
svetadielu, a preto zvažuje možnosť vytvorenia rozpočtového riadku ad hoc, 
s cieľom podporiť Africký súd pre ľudské práva a práva národov;

178. vyzýva zamestnancov Komisie, aby sa pravidelne stretávali so zástupcami 
občianskej spoločnosti v Bruseli s cieľom zintenzívniť dialóg s tými partnermi, 
ktorí v súčasnosti zavádzajú projekty na mieste;

179. víta šírenie finančných prostriedkov určených pre oblasť ľudských práv 
prostredníctvom geografických programov a uplatňovanie politiky na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni podporované Európskym rozvojovým 
fondom (v afrických, karibských a tichomorských štátov), nástrojom 
financovania rozvojovej spolupráce (v Latinskej Amerike, Ázii a Južnej Afrike) 
a nástrojom európskeho susedstva a partnerstva (v susediacich regiónoch), ako 
aj prostredníctvom tematických nástrojov, ako je EIDHR, nástroj stability, 
nástroj rozvojovej spolupráce a ICI Plus;

Pomoc pri voľbách a pozorovanie volieb
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180. s uspokojením konštatuje, že EÚ využíva pomoc pri voľbách a pozorovanie 
volieb čoraz viac na podporu demokracie v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, 
čím zlepšuje dodržiavanie ľudských práv, základných slobôd a zásady právneho 
štátu, a že sa všeobecne uznáva kvalita a nezávislosť týchto misií;

181. žiada vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisiu, aby monitorovala 
vykonávanie odporúčaní uvedených v záverečných správach volebných 
pozorovateľských misií (VPM) EÚ, aby zaručila nadväznú pomoc a aby 
pravidelne podávala správu EP;

182. znovu opakuje svoju požiadavku, aby sa volebný proces vrátane predvolebnej aj 
povolebnej fázy stal súčasťou jednotlivých úrovní politického dialógu s 
príslušnými krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, doplneného – tam, kde je to 
vhodné – osobitnými opatreniami, s cieľom zaistiť súdržnosť politík EÚ 
a potvrdiť zásadnú úlohu ľudských práv a demokracie;

183. vyzýva na zvýšenie ostražitosti v súvislosti s kritériami výberu krajín, v ktorých 
sa má uskutočniť pomoc pri voľbách/pozorovanie volieb, a dodržiavaním 
metodiky a predpisov stanovených na medzinárodnej úrovni týkajúcich sa 
predovšetkým nezávislosti a účinnosti misie;

184. víta objem finančných prostriedkov, ktoré celkovo predstavovali ďalších 50 
miliónov EUR v priebehu 18 mesiacov, na ktoré sa vzťahuje táto správa;

Využívanie aktivít Európskeho parlamentu v oblasti ľudských práv

185. vyzýva Radu a Komisiu, aby dôkladne zohľadňovali uznesenia a iné oznámenia 
Parlamentu, a náležitým spôsobom reagovali na vyjadrené znepokojenia 
a očakávania, najmä s ohľadom na naliehavé uznesenia;

186. znovu opakuje, že treba viac zviditeľniť Sacharovovu cenu za slobodu 
myslenia, ktorú každý rok udeľuje EP; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že sa riadne nesleduje situácia, v ktorej sa nachádzajú kandidáti a laureáti, ani 
situácia v ich krajinách; žiada tiež Radu a Komisiu, aby zviditeľnili túto cenu 
okrem iného aj tým, že ju zahrnú do výročnej správy o ľudských právach; ďalej 
žiada Radu a Komisiu, aby udržiavali kontakt s kandidátmi a laureátmi 
Sacharovovej ceny s cieľom zaistiť sústavný dialóg a monitorovanie situácie 
v oblasti ľudských práv v ich príslušných krajinách a ponúknuť ochranu tým, 
ktorí sú vážne prenasledovaní;

187. pripomína delegáciám Parlamentu, aby systematicky začleňovali rozpravy o 
ľudských právach do programov medziparlamentných schôdzí, začleňovali do 
svojich návštev projekty a inštitúcie usilujúce sa o zlepšenie dodržiavania 
ľudských práv, ako aj aby sa stretávali s obhajcami ľudských práv a v prípade 
potreby im poskytovali medzinárodné zviditeľnenie a ochranu;

188. víta vytvorenie siete laureátov Sacharovovej ceny; naliehavo vyzýva, aby sa 
bezodkladne našli zdroje potrebné na dosiahnutie jej cieľov a na uľahčenie 
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komunikácie medzi laureátmi Sacharovovej ceny a Parlamentom tak, že sa 
laureátom ceny zabezpečí osobitné postavenie, ktoré im umožní vstupovať do 
budov Parlamentu na základe zjednodušených postupov pre vstup;

*

* *

189. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, Organizácii Spojených 
národov, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a 
vládam krajín a území uvedených v tomto uznesení.
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INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT 
BETWEEN JULY 2008 AND DECEMBER 2009

THE SAKHAROV PRIZE 2009

The winner of the Sakharov 
Prize 2009

MEMORIAL (OLEG ORLOV, SERGEI KOVALEV and 
LYUDMILA ALEXEYEVA on behalf of MEMORIAL and 
ALL OTHER HUMAN RIGHTS DEFENDERS IN RUSSIA)

SHORTLISTED 
NOMINEES

       BACKGROUND

MEMORIAL

Oleg ORLOV
Sergei KOVALEV
Lyudmila ALEXEYEVA

and all other Human Rights 
Defenders in Russia

Russian civil rights defence organization 

Oleg ORLOV - head of the Council of the Human Rights Center 
Memorial was fined and ordered to retract public statements 
following a civil defamation lawsuit brought against him by the 
President of the Republic of Chechnya, Ramzan Kadyrov, whom 
Orlov had claimed to having been responsible for the abduction and 
death of Natalya Estemirova, MEMORIAL representative in 
Grozny investigating murders and abductions in Chechnya. In 2007 
Orlov himself was abducted in Ingushetia, together with three 
journalists, before being beaten, threatened with execution and later 
released. On 31 January 2010, Orlov and some 100 others were 
arrested in Moscow during a peaceful demonstration on 
Triumphalnaya Square, and in September 2010 Orlov was ongoing 
trial for criminal charges of libel. 

Sergei KOVALEV - human rights defender, former political 
prisoner in the Soviet Union, first federal Ombudsman for Human 
Rights in Russia and chair of the Memorial Russian Historical, 
Educational and Human Rights Society is a founder of the first 
Soviet human rights association in 1969, the Initiative Group for the 
Defence of Human Rights. Kovalev, recipient of more than a dozen 
international awards, was one of the authors of the Russian 
Declaration of Human and Civil Rights. Kovalev, author of Putin's 
War, has been an outspoken critic of authoritarian tendencies in the 
administrations of Boris Yeltsin and Vladimir Putin. In 1996 he 
resigned in protest as head of Yeltsin's presidential human rights 
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commission. In 2002 he organized a public commission to 
investigate the 1999 Moscow apartment bombings, which was 
effectively paralyzed after the persecution and assassination of its 
members. 
Lyudmila ALEXEYEVA - together with Andrei Sakharov and 
others founded the Moscow Helsinki Group to monitor Soviet 
compliance with the Helsinki Final Act in 1976. Since the 1960s 
Alexeyeva has been campaigning for fair trials of arrested dissidents 
and objective coverage in the media. She was excluded from the 
Communist Party, deprived of her job as editor of a scientific 
magazine and was forced to emigrate from the USSR. Having 
returned after the collapse of the Soviet Union, Alexeyeva co-
founded the All-Russian Civic Congress and later the All-Russian 
Civic Network. She has been critical of the Kremlin’s human rights 
record and has accused the government of encouraging extremists 
with its nationalistic policies, such as the mass deportations of 
Georgians in 2006 and police raids against foreigners working in 
street markets, as well as Russian conduct in Ingushetia. Recently 
Alexeyeva has been an active participant in Strategy-31 
demonstrations on the Moscow's Triumphalnaya Square in defense 
of freedom of assembly in Russia.

Dr Izzeldin ABUELAISH Palestinian obstetrician, treating both Israelis and Palestinians, and a 
senior researcher at the Gertner Institute in the Sheba Hospital in 
Israel has dedicated his entire life for peace and for medicine. In 
January 2009, during an Israeli raid on Gaza, a shell hit his 
apartment killing his three daughters. In memory of his daughters, 
Dr Abuelaish has set up Daughters for Life, an international 
foundation to provide education and health access to women and 
girls in Gaza and in the Middle East and to support their leadership 
development. In spite of this personal family tragedy, Dr Abuelaish 
continues to fight for peace between the Israeli and Palestinian 
peoples and to build bridges between the two war-torn, violence-
ridden communities.

Dawit ISAAK Swedish journalist, writer and playwright of Eritrean origin who has 
been a political prisoner since 2001. While demanding democratic 
reforms and objective evaluation of the events leading to Eritrea's 
war with Ethiopia, Isaak was arrested as traitor. He has also been 
accused of receiving financial aid from abroad – a crime according 
to Eritrean press laws. He has been in jail since his arrest in 
September 2001, without having been tried by a court of law.
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AFGHANISTAN

Sitara Achikzai

Perwiz Kambakhsh

Achikzai was a leading Afghan women's rights 
activist and a member of the regional parliament 
in Kandahar. She was assassinated by the Taliban 
on 12 April 2009.

Afghan journalist who was sentenced to death 
by a provincial court for distributing 
"blasphemous" material in 2008, having 
published a translation of the Qur’an without the 
accompanying Arabic script. He had been 
arrested in 2007 after downloading material from 
the internet relating to the role of women in 
Islamic societies. He was released following a 
presidential pardon in September 2009.

In its resolution adopted on 24 
April 2009, the European 
Parliament:

- condemned the murders of 
activists working to promote 
human rights and the 
emancipation of Afghan 
women, in particular the recent 
assassination of the regional 
parliamentarian Sitara 
Achikzai.

- was appalled to learn that the 
Afghan Supreme Court has 
upheld the 20-year prison 
sentence which Perwiz 
Kambakhsh received on a 
blasphemy charge and called on 
President Karzai to pardon Mr 
Kambakhsh and authorise his 
release from prison.

ANGOLA

José Fernando Lelo

A journalist who was arrested on 15 November 
2007, along with six soldiers, and later charged 
with assisting the soldiers in planning a rebellion. 
On 16 September 2008, Lelo was convicted to 
twelve years imprisonment by Cabinda Military 
Court for crimes against the security of the state 
and instigating a rebellion. Concerns were raised 
over the quality of the evidence upon which 
Lelo’s conviction was based, notably that it may 
have been obtained through torture. On Friday 21 
August 2009, Lelo was released after being 
acquitted on appeal by the Supreme Military 
Court of Angola, which ruled that there was 
insufficient evidence to maintain the conviction.

A letter of concern was sent on 
18 November 2008.
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AZERBAIJAN

Emin Abdullayev 
(Milli) 

Adnan Hajizade 

Eynulla Fatullayev

Farhad and Rafiq 
Aliyevs

They had used online networking tools, including 
YouTube, Facebook and Twitter, to disseminate 
information about the political situation in 
Azerbaijan, criticising the country's government. 
On 11 November 2009, Milli was sentenced to 
two-and-a-half years and Adnan Hajizade to two 
years imprisonment on charges of hooliganism 
and inflicting minor bodily harm, charges which 
appear to be politically motivated. Emin Milli, 
also an outspoken critic of changes to the 
Azerbaijani Constitution in March 2009, 
following which the presidential term limit was 
abolished and thereby allowing current President 
Ilham Aliyev to stand for re-election on a 
continuous basis, is also a cofounder of a youth 
group named Alumni Network. Adnan Hajizada, 
is a coordinator of the youth movement known as 
OL!, which advocates non-violence and tolerance. 
The two bloggers were sentenced to harsh prison 
terms on the basis of highly unlikely charges and 
faced an unfair trial lacking due process.

Fatullayev is an Azerbaijani journalist and editor-
in-chief who was persecuted and imprisoned in 
Azerbaijan for his criticism of government's 
policies and for his alleged publications. He is an 
outspoken criticizer of the government for 
violating press freedom and its violation of human 
rights in Azerbaijan.

Farhad Aliyevs is an Azerbaijani politician who 
was removed from office in 2005 and accused of 
plotting a coup d'etat. Farhad Aliyevs and his son 
Rafiq were sent to prison in August 2008. They 
appealed to the Supreme Court in 2009 and have 
filed a complaint to the European Court of Human 

A letter of concern was sent on 
27 July 2009.

In its resolution adopted on 17 
December 2009, the European 
Parliament:

- called for the immediate 
release of the two bloggers and 
for a new, fully open and fair 
trial on the basis of an unbiased 
police investigation and in 
accordance with all relevant 
international standards.

- was concerned about the 
deterioration of media freedom 
in Azerbaijan, deplored the 
practice of arresting, 
prosecuting and convicting 
opposition journalists on 
various criminal charges and 
called on the Azerbaijani 
authorities to release the 
imprisoned journalists 
immediately, including Eynulla 
Fatullayev.

- called on the Azerbaijani 
authorities to address the lack 
of police investigation into 
cases of violence and 
harassment against journalists 
and the fact that many crimes 
have so far gone unpunished; 

- stressed that the safety of 
media workers must be 
improved and welcomed the 
proposed amendments to the 
criminal-law provisions on 
defamation and libel.

A letter of concern was sent on 
8 October 2009.
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BANGLADESH

Sheikh Hasina

Bangladeshi politician, the President of the 
Awami League since 1981 and current Prime 
Minister of Bangladesh who was arrested in June 
2007 and indicted on extortion charges. On June 
11, 2008 Hasina was released on parole for 
medical reasons.

In its resolution adopted on 10 
July 2008, the European 
Parliament:

- welcomed the release of 
former Prime Minister Sheikh 
Hasina on humanitarian 
grounds.

BELARUS

Marijus Ivanilovas

Alyaksandr Kazulin, 
Sergei Parsyukevich 
and Andrei Kim

Mikalai Autukhovich, 
Yury Liavonau and 
Uladzimir Asipenka

Artsiom Dubski

Franak Viačorka, 
Ivan Šyla and Zmiter 
Fedaruk

Angelika Borys

Tatsyana Shaputska

Lithuanian national and director of the printing 
house of the daily newspaper ‘Respublika’ was 
detained in Belarus on the allegation of possession 
of amphetamine pills. He was been held for two 
months without trial or proof of his guilt in a 
prison in the Belarusian city of Zhodin. His 
arbitrary detention was later extended with 
additional two months, while the regime’s 
authorities were unable to find any proof of his 
guilt.

Activists of an entrepreneurship movement who 
were detained in February 2009 and received 
criminal charges of intentional destruction or 
damage to property of citizens. Autukhovich 
announced to having been on hunger strike.

Dubski is a youth opposition activist imprisoned 
for two months. 

Young activists forced into army conscription. 
Viačorka was denied from enrolling to any 
university in Belarus.

Chair at the Congress of the Union of Poles. She 
was arrested on 15 March 2009. 

Shaputska, a prominent young opposition activist, 
was expelled from her university in September 
2009 for participation in an Eastern Partnership 
Civil Society Forum in Brussels.

Letter of concern sent on 8 
December 2009.

In its resolution adopted on 9 
October 2008, the European 
Parliament:

- expressed its satisfaction that 
the three political prisoners had 
been released.

- expected that they will enjoy 
all the civic rights guaranteed to 
all Belarusian citizens by the 
Constitution of the Republic of 
Belarus.

In its resolution adopted on 2 
April 2009, the European 
Parliament:

- called for the immediate 
release of the three 
entrepreneurs and the youth 
opposition activist as well as a 
review of the "restricted 
freedom" sentences imposed on 
11 persons who participated in 
a demonstration which took 
place in January 2008.

- called to review the cases of 
forcible army conscription of 
several young activists.

In its resolution adopted on 17 
December 2009, the European 
Parliament:

- insisted that Belarus should 
guarantee political rights and 
freedoms by discontinuing the 
practice of politically motivated 
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acts of intimidation, in 
particular dismissals from jobs 
and universities.

BURMA

Aung San Suu Kyi

As a pro-democracy campaigner and leader of the 
opposition National League for Democracy party 
(NLD) she is winner of the 1991 Nobel Peace 
prize and a laureate of Sakharov Prize in 1990. 
She has spent more than 11 of the past 19 years in 
some form of detention under Burma's military 
regime, and has become an international symbol 
of heroic and peaceful resistance in the face of 
oppression.

In its resolution adopted on 23 
October 2008, the European 
Parliament:

- condemned the continued 
detention of Aung San Suu Kyi, 
who has been under 
intermittent house arrest since 
her victory at the last 
democratic elections in 1990, 
and insisted upon her 
immediate release.

On 12 August 2009 the 
President of the European 
Parliament, Jerzy Buzek, 
"condemned the extended 
house arrest of Aung San Suu 
Kyi as unacceptable, unjustified 
and cruel."

CANADA

Robert Dziekanski

Dziekanski was a Polish immigrant who died at 
the Vancouver International Airport shortly after 
being tasered several times by the Royal Canadian 
Mounted Police. The Criminal Justice Branch 
decided that no criminal charges would be laid 
against the RCMP officers.

The incident came to light as it was filmed by a 
member of the public. The video, which was 
initially taken into police possession, was released 
to the press after a court order.

The final inquiry report concluded that the RCMP 
was not justified in using a taser against 
Dziekanski and that the officers had later 
deliberately misrepresented their actions to 
investigators.

A letter of concern was sent on 
6 March 2009.
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CHINA

Liu Xiaobo

Ji Sizun

Akmal Shaikh

Lobsang Gyaltsen, 
Loyak, Tenzin 
Phuntsok, Kangtsuk 
and Dawa Sangpo

Liu Xiaobo is an intellectual and human rights 
activist in China. On 2008, Xiaobo was detained 
in response to his participation with Charter 08 
(published on 10 December 2008 to coincide with 
the 60th Anniversary of the Universal Declaration 
of Human Rights, Charter 08 calls for political 
reform in China). He was formally arrested on 
2009, on suspicion of inciting subversion of state 
power and was tried on the same charges and 
sentenced to eleven years' imprisonment and two 
years' deprivation of political rights on 25 
December 2009. He was granted the Nobel Peace 
Prize for 2010 for his long and non-violent 
struggle for fundamental human rights in China, 
and his work on the close connection between 
human rights and peace.

Ji Sizun is a grassroots legal defender, who was 
imprisoned on 2009 for "forging official seals and 
documents". Concerns have been raised that Ji 
Sizun's conviction is based on his application for a 
permit to hold a protest in one of Beijing's 
designated 'protest zones' during the 2008 
Olympic Games.

Akmal Shaikh, a British citizen, was sentenced to 
death for smuggling drugs to China. He was 
executed by lethal injection on 29 December 
2009 in Urumqi, China. He was alleged to have 
been carrying around 4 kg of heroin in a suitcase 
which he denied belonging to him. He suffered 
from severe mental illness and vulnerability 
and is said to having fallen victim of professional 
drug smugglers, being used and manipulated.

Tibetans who were sentenced to death in April 
2009 on charges relating to "starting fatal fires" 
and for their alleged roles in the protests and 
rioting in Lhasa on March 14, 2008. The 

Letters of concern were sent on 
5 February 2009 and on 21 
December 2009.

A letter of concern was sent on 
5 February 2009.

A letter of concern was sent on 
20 November 2009.

Press Releases by the President 
of the European Parliament on 
29 December 2009:

- strongly condemned the 
execution 

- recalled that the European 
Union strongly condemns the 
death penalty and will continue 
its appeals to stop the use of the 
death penalty in all 
circumstances, and called upon 
all states to abolish the death 
penalty for all crimes. 

In its resolution adopted on 26 
November 2009, the European 
Parliament:

- strongly condemned the 
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Gao Zhisheng

Dalai Lama

Hu Jia

execution of Gyaltsen and Loyak was confirmed 
on October 23, 2009, whereas Sangpo was given 
life imprisonment.

Chinese human rights lawyer who has been 
disbarred, detained, lived under house arrest and 
tortured by the Chinese secret police after taking 
on human rights cases. He was taken away for 
interrogation by Chinese security agents in 
February 2009 and has not been seen since.

Current Dalai Lama, Tenzin Gyatso, is the head of 
state and the spiritual leader of Tibet while 
describing himself as a simple Buddhist monk. In 
1989 he was awarded the Nobel Peace Prize for 
his non-violent struggle for the liberation of Tibet.

Prominent Chinese human rights activist and 
dissident is the laureate of the 2008 Sakharov 
Prize. Hu Jia has often been persecuted for his 
actions in China and he remains imprisoned until 
today.

execution of the two Tibetans 
and of the nine persons of 
Uighur ethnicity following the 
events in March 2008 in Lhasa 
and the riots of 5-7 July 2009 in 
Urumqi.

- called on the Chinese 
authorities to suspend all the 
other death sentences and to 
commute those sentences to 
terms of imprisonment.

Letter of concern was sent on 
12 May 2009.

In its resolution adopted on 12 
March 2009, the European 
Parliament:

- called on the Council 
Presidency to adopt a 
declaration calling on the 
Chinese Government
to open a constructive dialogue 
with a view to reaching a 
comprehensive political
agreement and to include a 
reference to the Memorandum 
for Genuine Autonomy for the
Tibetan People.

Letter of concern sent on 17 
November 2008.
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CUBA

Ariel Sigler Amaya, 
Antonio Diaz, Jose 
Daniel Ferrer and 
Alfredo Dominguez

Political prisoners who were detained and 
sentenced in 2003 they all remain in prison in 
Cuba. Claims have been made as to humiliating 
treatment and unacceptable prison conditions. 
Sigler Amaya, who was one of the 75 dissidents 
arrested during the Primavera Negra, has been 
reported to being under serious health condition, 
requiring medical treatment.

Letter of concern sent on 22 
September 2009.

ERITREA

Dawit Isaak

Swedish-Eritrean playwright, journalist and 
writer, who has been held in Eritrean prison since 
2001 without trial. Isaak has allegedly been a 
victim of torture during his detention.

A letter of concern was sent on 
20 February 2009.

In its resolution adopted on 15 
January 2009, the European 
Parliament:

- expressed its deep concern at 
the continuing imprisonment in 
Eritrea of the Swedish-Eritrean 
journalist, held in jail since his 
arrest in September 2001, 
without having been tried by a 
court of law, and demanded the 
immediate release of him and 
other imprisoned journalists.

ETHIOPIA

Birtukan Midekssa

Ethiopian politician, former judge and the leader 
of the opposition party Unity for Democracy and 
Justice (UDJ), which aims to bringing about 
change in Ethiopia by peaceful means. She was 
imprisoned, among more than 100 others, for 
offences after controversial polls in 2005, and was 
re-arrested and imprisoned to serve a life sentence 
in December 2008.

In its resolution adopted on 15 
January 2009, the European 
Parliament:

- was outraged at the 
imprisonment of Birtukan 
Midekssa, leader of the 
opposition party Unity for 
Democracy and Justice (UDJ), 
and demanded her immediate 
and unconditional release.

GUINEA-BISSAU 

João Bernardo
Vieira and Tagmé Na 
Waié

Ansumane Mané and 
Veríssimo Correia 

Vieira was the President of Guinea-Bissau from 
1980 to 1999 and again from 2005 to 2009.  On 2 
March 2009 he was assassinated by soldiers. 
Tagmé Na Waié was chief of staff of the army of 
Guinea-Bissau until his assassination in 2009.

Guinea-Bissau military generals: Mané was killed 
during a shootout with government forces in 

In its resolution adopted on 12 
March 2009, the European 
Parliament:

- strongly condemned the 
assassinations of the President 
and the army's chief of staff.

- urged the Guinea-Bissau 
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Seabra November 2000 and Seabra detained and beaten 
to death by revolting soldiers in October 2004.

authorities to thoroughly 
investigate these crimes and to 
bring those responsible to 
justice.

- pointed out that the cases 
involving the assassinations of 
Mané (2000) and Seabra (2004) 
had not yet been cleared up, nor 
had the respective killers been 
located, indicted and tried, and 
stressed that impunity is not an 
answer.

IRAN

Shirin Ebadi

Roxana Saberi

Maryam Malek

Mansour Osanloo, 
Ebrahim
Maddadi, Farzad 
Kamangar and Ghaleb 
Hosseini

Mohammad Sadiq 
Kaboudvand

An Iranian lawyer, human rights activist and 
founder of Centre for the Defence of Human 
Rights in Iran who was awarded the Nobel Peace 
Prize in 2003. Reportedly the Iranian authorities' 
persecution of Shirin Ebadi has intensified due to 
her contact with UN human rights officials and 
their use of information provided by her NGO in 
a UN report of 2 October 2008 on the situation 
of human rights in Iran. A statement was issued 
by the UN Secretary-General on 3 January 2009 
on her harassment and persecution and on her 
safety and security.

Saberi is an American journalist who was 
arrested in Iran in January 2009. On April 8, 
2009, the Iranian government charged Saberi 
with espionage, which she denied. She was 
subsequently sentenced to an eight-year prison 
term. An appeals court reduced the charge 
against her from espionage to possessing 
classified information - a charge which she also 
denied - and reduced her eight-year prison term 
to a two-year suspended sentence. She was 
released on May 11, 2009.

Labour rights activists who remain incarcerated 
solely on the grounds of their commitment to fair 
labour practices.

An Iranian Kurdish activist and journalist and 
the editor of Payam-e Mardom. He is also the 
founder of Kurdistan Human Rights 

In its resolution adopted on 15 
January 2009, the European 
Parliament:

- strongly condemned the 
repression, persecution and 
threats against Shirin Ebadi and 
the closure of the CDHR in 
Tehran and expressed grave 
concern at the intensified 
persecution of human rights 
defenders in Iran.

In its resolution adopted on 7 
May 2009, the European 
Parliament:

- urged the Appeals Court to 
release Roxana Saberi 
immediately and 
unconditionally on the grounds 
that the trial was held in camera 
without due legal process, in 
accordance with international 
norms, and to drop all charges 
against her.

- condemned in the strongest 
possible terms the three 
stonings which took place in 
the city of Mashhad in late 
December 2008.

- expressed serious concern at 
the deteriorating health of Mr 
Kaboudvand since his 
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Vali Azad, Mohammad 
Ali Navid Khamami 
and Ashraf
Kalhori

Fariba Kamalabadi, 
Jamaloddin Khanjani, 
Afif Naeimi, Saeid 
Rasaie, Mahvash Sabet, 
Behrouz Tavakkoli, 
Vahid Tizfahm

Kobra Babaei

Hassan Mozafari, 
Rahman Shahidi 
andReza Hejazi

Amir Amrollahi, 
Behnood Shojaee, 
Mohammed Fadaei and 
Bahman Soleimanian

Emadeddin Baghi, 

Yaghoub Mehrnehad

Organization, founded in 2005. He has been in 
custody since June 2007, and is serving an 11- 
year prison term. Kaboudavand documented and 
reported on human rights violations in Iran’s 
Kurdish areas.

Babaei is accused of “adultery while being 
married”, and condemned to capital punishment 
by stoning. Her husband was reportedly hanged 
for “sodomy” on 5 October 2009.

On 22 July 2008 juvenile offenders Hassan 
Mozafari and Rahman Shahidi were executed, 
and on 19 August 2008 19-year-old Reza Hejazi 
was hanged for an alleged murder which he 
committed when he was 15 years old. Neither 
Hejazi’s family nor their lawyer was notified of 
the time and place of the scheduled executions, 
in violation of Iranian law.

Juvenile offenders Amir Amrollahi, Behnood 
Shojaee, Mohammed Fadaei and Bahman 
Soleimanian were reportedly facing imminent 
execution in Iran in October 2009 for crimes 
committed when they were minors. 

Baghi, a prisoners' rights advocate and an 
investigative journalist, has been constantly 
harassed by the authorities and imprisoned in 
connection with his writings on Iran.

Yaghoub Mehrnehad, an ethnic Baluchi and 
executive director of the Voice of Justice Youth 

imprisonment, considered him 
a prisoner of conscience and 
called for his immediate and 
unconditional release and for 
him to be given medical care.

- appealed to the Iranian 
authorities to respect religious 
minorities and promptly release 
the seven Bahia' leaders, who 
have been imprisoned solely on 
the basis of their belief.

- reiterated its call for the 
labour rights activists 
immediate release.

- condemned strongly the 
recent execution by stoning of 
Vali Azad, and expressed great
concern over the pending 
execution of Mohammad Ali 
Navid Khamami and Ashraf
Kalhori.

A letter of concern was sent on 
the 17 December 2009.

In its resolution adopted on 4 
September 2008, the European 
Parliament:

- reiterated its call on the 
members of the Majlis to 
urgently amend legislation in 
order to ensure that no-one is 
executed for a crime committed 
when less than 18 years of age 
and to raise the age of legal 
responsibility to international 
standards.
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Farzad Kamangar

Soghra Najafpour

Neda Agha-Soltan

Safar Angooti and 
Abbas Hosseini

Abdolfattah Soltani 

Shadi Sadr

Fariba Pajooh

Association, was executed on 4 August 2008, 
after having publicly confronted local officials 
demanding accountability for their poor 
performance.

Minority rights activist, Kurdish teacher Farzad 
Kamangar, has been condemned to death on 
charges, without evidence, of taking up arms 
against the state.

Najafpour spent almost the entire past 19 years 
of her life on death row for a murder which took 
place when she was 13 years old.

Agha-Soltan became the symbol of the violent 
repression in Iran after being killed by security 
forces in presidential election protest in June 2009 
in Tehran, when her death was captured on video 
by bystanders and broadcast over the Internet.

Angooti and Hosseini, two child offenders who 
were sentenced to death and executed in October 
2009 for murders they committed at the age of 
16 and 17.

Soltani is a human rights activist who was 
prevented from travelling from Tehran to 
Nuremberg, Germany in order to receive that 
city's Human Rights Prize.

Sadr is a lawyer, journalist and a woman's rights 
activist who was arrested on 15 July 2009 for 
speaking publicly about human rights violations 
carried out in prisons on detainees following 
Iran's disputed presidential elections in 2009.

Pajooh is a young Iranian-Canadian journalist 
and well-known blogger, who was arrested at her 
home in Tehran on 24 August 2009.

- strongly condemned the 
persecution and imprisonment 
of citizens in Iran who engage 
in the defence of human rights 
and campaign against the death 
penalty, and are frequently 
charged with ‘activities against 
national security’. 

- called for the unconditional 
release of Emadeddin Baghi 
and Mohammad Sadegh 
Kabovand and the commutation 
of the death sentence on Farzad 
Kamangar, as well as a 
reinvestigation into his case.

In its resolution adopted on 22 
October 2009, the European 
Parliament:

- urged the Iranian authorities 
to eliminate, in law and in 
practice, all forms of torture 
and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or 
punishment, and to uphold due 
process of law and end 
impunity for human rights 
violations.

- reiterated its appeal to the 
Iranian authorities to live up to 
the government's obligation to 
respect religious minorities and 
promptly release the seven 
Baha'i leaders.

- reiterated its call on the 
Iranian authorities to abolish 
the death penalty completely.

IRAQ

Tareq Aziz

Tareq Aziz, the former Iraqi deputy Prime 
Minister was put on trial for his responsibility in 
relation to deaths of a group of 42 merchants who 
were summarily executed in 1992. On 11 March 

A letter of concern was sent on 
17 July 2008.
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2009 Aziz was found guilty of crimes against 
humanity and sentenced to 15 years in prison, and 
on 2 August 2009, he was further convicted of 
helping to plan the forced displacement of Kurds 
from north-eastern Iraq and sentenced to seven 
years in jail.

KASHMIR

Parvez Imroz

An award-winning human rights lawyer, president 
of the Jammu and Kashmir Coalition of Civil 
Society and founder of the Association of the 
Parents of Disappeared Persons (APDP), he 
survived an armed attack on 30 June 2008 in 
Srinagar by alleged security forces members

In its resolution adopted on 10 
July 2008, the European 
Parliament:

- expressed its concern for the 
safety of Parvez Imroz and 
other human rights activists 
who are investigating the 
unmarked graves and other 
allegations of human rights 
abuses in Jammu and Kashmir, 

- called on the Indian 
authorities to ensure their 
protection and allow them to 
operate without fear of 
harassment and violence

- urged the authorities to 
conduct a prompt and impartial 
investigation into the attack on 
Parvez Imroz, to make the 
results public and to bring those 
responsible to justice
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KAZAKHSTAN

Yevgeny Zhovtis

Zhovtis is a human rights defender and director of 
the Kazakhstan International Bureau for Human 
Rights and the Rule of Law. During OSCE 
meetings in the past, he detailed human rights 
abuses in his country.

He was convicted of manslaughter for hitting and 
killing a pedestrian with his car on 26 July 2009 
and was sentenced to four years in a penal 
community.

OSCE Office for Democratic Institutions and 
Human Rights has stated that 'questionable 
procedures may have violated Zhovtis's right to a 
fair trial as guaranteed by the constitution of 
Kazakhstan, the country's OSCE commitments 
and fundamental international standards'.

While in prison, Zhovtis has continued his human 
rights advocacy by reporting regularly through a 
blog. 

In its resolution adopted on 17 
September 2009, the European 
Parliament:

- expressed great concern about 
the conduct of the investigation 
into the unfortunate traffic 
accident and of Yevgeny 
Zhovtis's subsequent trial, and 
drew attention to allegation that 
evidence in his defence was not 
allowed during the trial.

- called on the Kazakh 
authorities to carry out 
immediately and with full 
respect for transparency and the 
rule of law a second full and 
fair investigation into the 
circumstances surrounding the 
accident, and to review 
Yevgeny Zhovtis's conviction 
and sentence accordingly.

MAURITANIA

Sidi Mohamed Ould 
Cheikh Abdallahi

Yahya Ould Ahmed el-
Waghef

President Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, 
Prime Minister Yahya Ould Ahmed el-Waghef, 
and other members of the government, were 
placed under house arrest following a military 
coup on 6 August 2008, when President Sidi 
Mohamed Ould Cheikh Abdallahi was ousted by 
a group of high-ranking generals whom he had 
dismissed from office earlier that day. The coup 
marked the second one in the country in three 
years, and it violated both constitutional legality 
and the results of democratic and internationally 
validated elections.

On 12 August 2008, it was reported that Prime 
Minister Yahya Ould Ahmed el-Waghef, and 
other members of the government were released 
from house arrest. On 21 December 2008, it was 
reported that President Sidi Mohamed Ould 
Cheikh Abdallahi was released from house arrest 
following intense international pressure.

In its resolution adopted on 4 
September 2008, the European 
Parliament:

- expressed regret that the coup 
had taken place, as it marked a 
setback given the notable 
developments made in 
advancing democracy in the 
country

- called for the immediate 
release of President Sidi 
Mohamed Ould Cheikh 
Abdallahi, Prime Minister 
Yahya Ould Ahmed el-Waghef, 
and other members of the 
government still under house 
arrest in various locations. 



RR\840627SK.doc 59/74 PE448.819v02-00

SK

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

OCCUPIED 
PALESTINIAN 
TERRITORIES

The al-Kurd family

Gilad Shalit, Marwan 
Barghouti

On the night of Sunday, 9 November 2008, 
members of the Israeli police and armed forces 
evicted the al-Kurd family from their home in 
the Sheikh Jarrah neighbourhood of East 
Jerusalem where they had lived for more than 50 
years. They allowed settlers to enter the family’s 
house and then sealed off the area. This eviction 
was carried out on the basis of an order issued by 
the Israeli Supreme Court on 16 July 2008 
following long and controversial legal 
proceedings on disputed ownership before Israeli 
courts and authorities.

Israeli soldier abducted by Hamas in June 2006 
and held as a prisoner in Gaza Strip by Hamas 
ever since. Barghouti, a member of the 
Palestinian Legislative Council, was arrested by 
Israel Defense Forces in 2002 in Ramallah, tried 
and convicted on charges of murder, and 
sentenced to five life sentences.

In its resolution adopted on 20 
November 2008, the European 
Parliament: 

- expressed its deep concern at 
the eviction of the al-Kurd 
family, the recent destruction of 
the houses of Palestinian 
families by the Israeli 
authorities in several areas of 
East Jerusalem and the possible 
serious consequences of these 
measures.

- pointed out that these 
operations, which seriously 
affect the lives of the residents 
of these areas, contravene 
international law.

- called to the Israeli authorities 
immediately to halt any 
expansion of settlements and 
the building of the security 
fence beyond Israel's 1967 
borders, actions which are 
contrary to international law 
and are undermining peace 
efforts.

In its resolution adopted on 4 
September 2008, the European 
Parliament: 

- called for steps to be taken by 
Hamas and Israel with a view 
to the immediate release of 
Gilad Shalit and the imprisoned 
members of the Palestinian 
Legislative Council including 
Marwan Barghouti.
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PAKISTAN

Muhammad Irfan

Tahir Imran

Tahir Mahmud

Naseer Ahmad

Young people who belong to the Ahmadiyya 
religious minority in Pakistan. They have been 
held in Dera Ghazi Khan prison since January 
2009 on blasphemy charges.

Serious concerns were raised in regard to 
fairness of the trial, detention conditions and the 
right to family life. Pakistani Criminal Code 
provides death penalty for blasphemy.

A letter of concern was sent on 
10 July 2009.

RUSSIA

Magomed Evloïev

Miloslav Bitokov

Abdullah Alishaev

Otto Messmer

Victor Betancourt

Karinna Moskalenko

Akhmed Kotiev

Zurab Tsechoev

Dmitrii Kraiukhin

Stanislav Dmitrievski

Magomed Evloïev, a journalist opposed to the 
Russia Republic of Ingushetia was shot in the 
head on 31 August 2008 shortly after being 
released from police custody.

Miloslav Bitokov, editor of the newspaper 
Gazeta Yuga suffered an armed attack from 
unknown assailants on 2 September 2008 in the 
town of Nalchik.

Abdullah Alishaev, a reporter from the television 
channel TV-Chirkei died on 3 September 2008 
as a result of gunshot wounds from unknown 
assailants.

On 28 October 2008 Otto Messmer, leader of the 
Russian Jesuit order, and Victor Betancourt, an 
Ecuadorean priest, were brutally murdered in 
their Moscow apartment.

In mid-October 2008 a leading Russian human 
rights lawyer, Karinna Moskalenko, who has 
successfully represented 30 Russian citizens in 
the European Court of Human Rights, was the 
victim of an attempt to poison her by placing 
mercury in her car in Strasbourg.

Attempts on the lives of human rights defenders, 
including the Ingush opposition leader Akhmed 
Kotiev, the human rights defender Zurab 
Tsechoev from Ingushetia, the human rights 
activist Dmitrii Kraiukhin from Orel and the 
human rights activist Stanislav Dmitrievski from 
Nizhni Novgorod, were recorded between July 

A letter of concern was sent to 
the French Foreign Minister, 
Bernard Kouchner, on 26 
September 2008 regarding the 
three journalists.

In its resolution adopted on 18 
December 2008, the European 
Parliament:

- drew attention to the growing 
trends of violence which, 
according to the Moscow 
Bureau for Human Rights, have 
resulted in more than 100 
people being killed in 2008 on 
the basis of their race, 
nationality, religion or sexual 
orientation, and to the absence 
of effective condemnation of 
such hate crimes by Russian 
authorities.

- expressed alarm at the attempt 
made in October 2008 on the 
life of human rights lawyer 
Karinna Moskalenko and her 
family, and appeals to both the 
French and Russian authorities 
to identify the perpetrators and 
their motives.

- asserted that the activities of 
human rights lawyers acting in 
cases involving alleged human 
rights abuses, who have to take 
great personal risks in 
continuing their work, should 
be afforded the highest respect, 
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Anna Politkovskaya

Alexander Litvinenko 

Stanislav Markelov

Anastasia Baburova

Zarema Sadulayeva

Alik Lechayevich 
Dzabrailov

and October 2008.

A special correspondent to a Russian magazine 
Novaya Gazeta, author and human rights activist 
who carried out investigations into corruption 
and human rights abuses, especially in Chechnya 
and the North Caucasus. She won international 
recognition for her reporting work on the 
conflict in Chechnya in which she sought to 
expose human rights abuses. On 7 October 
2006 she was shot dead in the elevator of her 
apartment building, an assassination still 
unsolved.
Alexander Litvinenko, a former Russian 
security officer died in a London hospital in 
late 2006 after being poisoned by radioactive 
polonium-210. He was investigating the murder 
of journalist Anna Politkovskaya. Litvinenko, 
who had fled to the UK and granted asylum 
there first came to prominence by exposing an 
alleged plot to assassinate the then powerful 
tycoon Boris Berezovsky. He later became an 
outspoken criticiser of Putin's Russia. 

Markelov was a lawyer who represented 
terrorism suspects, muckraking journalists, and 
Chechen civilians who accused the Russian 
military of abuse. He was shot dead in broad 
daylight in downtown Moscow on January 2009.

Baburova was a journalist for the liberal 
opposition weekly "Novaya gazeta." She was 
killed on the same attack as Stanislav Markelov.

Human rights defender Sadulayeva, the head of 
Chechen aid group was abducted in Grozny with 
her husband Dzabrailov and brutally killed in 
August 2009.

protected by the state and 
supported by the international 
community.

- reminded that the Russian 
authorities remain 
uncooperative in the 
investigations into his murder 
in London by poisoning with 
radioactive polonium.

- condemned the search of the 
offices of the Memorial 
organisation, winner of the 
2009 Sakharaov Prize, in St 
Petersburg on 4 December 
2008.

- expressed its dismay at the 
trial of Anna Politkovskaya 
being open only to a limited 
number of journalists, and 
closed to television journalists; 
expects the court to establish 
not only who committed and 
assisted in the murder of Anna 
Politkovskaya but also who 
ordered it.

Letters of concern were sent on 
5 February 2009 and on 25 
November 2009.

A letter of concern was sent on 
5 February 2009 and on 25 
November 2009.

Letter of concern was sent on 
11 September 2009.
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Adrei Kulagin 

Natalia Estemirova

Mikhail Khodorkovsky

Maksharip Aushev

Kulagin was involved with the human rights 
organisation 'Justice' (Spraviedlivost), which he 
led in the north-western part of Russia in 
Karelia. He was known for his active 
engagement in the field of better treatment for 
inmates in Russian prisons. Kulagin, who had 
been missing since May 2009, was found dead in 
a quarry in July 2009.

Russian human rights campaigner who 
documented hundreds of cases of abuse in 
Chechnya. She was abducted and shot dead in 
the North Caucasus on 15 July 2009. Her work 
for the Russian human rights group Memorial 
focused on alleged human rights violations by 
government-backed militias.

Former Yukos Oil chief who is in trial for 
embezzlement and money laundering since 
March 2009. Once the richest man in Russia, 
Khodorkovsky was arrested in October 2003 and 
found guilty of fraud in May 2005. He was 
sentenced to nine years in prison. The sentence 
was later reduced to 8 years. Claims have been 
made to the fairness of his trial.

Popular human rights activist and opposition 
figure who was shot dead in Ingushetia.

Letter of concern sent on 11 
September 2009. On 24 July 
2009, President of the European 
Parliament, Jerzy Buzek, called 
on Russian authorities to 
investigate the murder.

In its resolution adopted on 17 
September 2009, the European 
Parliament:

- took note of the July telegram 
from Russian President Dmitry 
Medvedev to the human rights 
organisation Memorial 
pledging his commitment to 
investigate fully the murder of 
Natalia Estemirova

On 15 July 2009, President of 
the European Parliament, Jerzy 
Buzek, called on Russian 
authorities to investigate the 
murder.

In its resolution adopted on 18 
November 2009, the European 
Parliament:

- reiterated its call to ensure 
that the murderers of Natalia 
Estemirova, Andrei Kulagin, 
Zarema Sadulayeva, Alik 
Dzhabrailov, Maksharip 
Aushev, Stanislav Markelov, 
Anastasiya Baburova and Anna 
Politkovskaya are found and 
brought to justice and to pay 
close attention to the second 
trial of Mr Khodorkovsky.

- condemned the brutal 
assassination of Maksharip 
Aushev.
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SAUDI ARABIA

Matrouk al-Faleh

A human rights defender who was held in 
solitary confinement Alhayer prison since his 
arrest on 19 May 2008 at King Sa’ud University 
in Riyad, where he is professor of Political 
Science. He was released in January 2009.

A letter of concern was sent on 
6 January 2009.

SOMALIA

Aisha Ibrahim 
Duhulow

Two Italian Roman 
Catholic nuns (Maria 
Teresa Olivero and 
Caterina Giraudo)

Aisha Ibrahim Duhulow, a 13-year-old girl, was 
stoned to death in Somalia after being accused 
and convicted of adultery in breach of Islamic 
law while she was in fact a victim of rape by 
three men. The stoning was carried out by a 
group of 50 men in a stadium in the southern 
port of Kismayo, in front of around 1000 
spectators. The al-Shabab militia, who control 
Kismayo, detained and ordered the execution by 
stoning of Aisha Ibrahim Duhulow, but did not 
arrest or detain those accused of her rape. Inside 
the stadium, militia members opened fire when 
some of the people at the stadium attempted to 
save the life of Aisha Ibrahim Duholow, and shot 
dead a boy who was a bystander.

Maria Teresa Olivero and Caterina Giraudo; two 
Italian Roman Catholic nuns from Kenya who 
were kidnapped, then taken to Somalia.

In its resolution adopted on 20 
November 2008, the European 
Parliament:

- strongly condemned the 
stoning and execution of Aisha 
Ibrahim Duhulow and 
expressed its horror at such a 
barbaric act perpetrated against 
a 13-year-old rape victim; 

- called on the Somali 
Government to condemn this 
execution and to take action to 
prevent such brutal executions 
in the future;

- called on the Somali 
Government to issue documents 
and make statements to restore 
the honour of Aisha Ibrahim 
Duhulow posthumously;

- called for those accused of 
raping Aisha Ibrahim Duhulow 
to be brought to trial in 
accordance with due process,

- called on both the Somali and 
Kenyan authorities to make all 
possible efforts and take all 
possible political and 
diplomatic initiatives to secure 
the release of the two Italian 
Roman Catholic nuns.
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SRI LANKA

Paikiasothy 
Saravanamuttu

Jayaprakash 
Sittampalam 
Tissainayagam

Human Rights defender and Executive Director 
of the Centre for Policy Alternatives, a Colombo 
based organization focused on constructive 
policy alternatives aimed at strengthening and 
safeguarding democracy, pluralism, the rule of 
law, human rights and social justice.  He 
received an anonymous death threat letter.

A Sri Lankan editor and journalist, who was 
arrested in 2008 and charged with inciting 
violence in articles for his magazine. On August 
31, 2009 he was sentenced to 20 years in hard 
labour in prison for inciting communal violence 
through his writings and receiving money from 
the Liberation Tigers of Tamil Eelam, a banned 
terrorist group in Sri Lanka. On 15 September 
2009 Tissainayagam launched an appeal against 
his conviction. He has received awards for his 
courageous journalism.

A letter of concern was sent on 
10 September 2009.

Letters of concern were sent on 
12 May 2009 and on 10 
September 2009.



RR\840627SK.doc 65/74 PE448.819v02-00

SK

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

SYRIA

Muhannad al-Hassani

Haitham Maleh

Anwar al-Bunni

Kamal Labwani

A leading human rights lawyer and President of 
the Syrian Human Rights Organisation 
(Swasiah), was arrested by the Syrian authorities 
on 28 July 2009. He was involved in the 
monitoring of detention conditions in Syria and 
notably of legal practices of the Supreme State 
Security Court, where trials fall short of 
international standards according to Human 
Rights Watch's report of February 2009. He had 
been interrogated on several occasions before the 
arrest, these interrogations focusing mainly on 
his actions in the field of human rights and the 
defence of political prisoners. He was formally 
charged with "weakening national sentiments" 
and "spreading false news that could debilitate 
the morale of the nation" in a closed session to 
which his lawyer was not allowed access. 
Lawyers assisting his defense were reportedly 
denied access to him in prison and he was 
allowed only brief consultations with them in the 
courtroom itself. Al-Hassani, head of the Syrian 
Organisation for Human Rights (Swasiya), was 
sentenced to three years in prison for "weakening 
national morale".

A lawyer and human rights activist, who 
campaigned for decades for an end to emergency 
law. Maleh, at the time 79 years old, was 
sentenced to three years in prison for "weakening 
national morale".

Al-Bunni, a prominent advocate for democratic 
reform in Syria, has been in detention since May 
2006. He, like the others are prisoners of 
conscience and human rights defenders. Labwani 
had three years added to his 12 year sentence for 
allegedly “broadcasting false or exaggerated 
news which could affect the morale of the 
country”, on account of remarks he was alleged 
to have made in his prison cell. 

In its resolution adopted on 17 
September 2009, the European 
Parliament:

- called on the Syrian 
authorities to release Mr 
Muhannad al-Hassani 
immediately and to guarantee 
in all circumstances his 
physical and psychological 
integrity.

- called on the Syrian 
authorities to put an end to its 
policy of persecution and 
harassment of human rights 
defenders and their families and 
to release immediately all 
prisoners of conscience, human 
rights defenders, including 
Anwar al-Bunni and Kamal 
Labwani, and peace activists.

A letter of concern was sent on 
2 December 2009 regarding 
these four individual cases.
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TANZANIA

Vicky NtetemaBahtior 
Hamrayev

Tanzanian investigative journalist who went into 
hiding after receiving death threats for exposing 
witch-doctors and police involvement in these 
killings. She was awarded with "Courage in 
Journalism Award" for her reports on the 
murder of albinos.

In its resolution adopted on 4 
September 2008, the European 
Parliament:

- urged the Tanzanian 
authorities to initiate an in-
depth and independent 
investigation of the accusations 
made by Vicky Ntetema.
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UGANDA

Joseph Kony
Joseph Kony was the Chairman and 
Commander-in-Chief of the Lord's Resistance 
Army (LRA) in Uganda. In 2005 the ICC issued 
33 counts of alleged crimes against humanity 
and war crimes: 12 counts of war crimes and 
crimes against humanity, including murder, rape, 
enslavement, sexual enslavement, and inhumane 
acts of inflicting serious bodily injuries and 
suffering, and 21 counts of war crimes, including 
murder, cruel treatment of civilians, intentionally 
directing an attack against a civilian population, 
pillaging, inducing rape and forced enlistment of 
children.

Joseph Kony is still evading capture.

In its resolution adopted on 21 
October  2008, the European 
Parliament: 

-demanded the unconditional 
and immediate release of all 
persons abducted by the LRA, 
particularly children, who risk 
ending up as sex slaves or 
being forced to fight for the 
LRA.

- urged the Ugandan 
Government to refrain from 
concluding any agreements 
with the LRA that would 
circumventing international 
law.

- urged the Member States of 
the EU, the African Union 
(AU) and particularly Uganda's 
neighbouring countries to 
address the implementation of 
the warrants of arrest in a 
consistent way.
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UNITED STATES OF 
AMERICA

Troy Davis

Binyam Mohamed 

He was sentenced to death by the Georgia State 
Court in 1991 for the murder of a policeman and 
scheduled to be executed at the end of July 2008. 
Mr Davis has been on death row in the U.S. state 
of Georgia since 1991. According to Troy Davis’ 
lawyers, there is abundant proof of his 
innocence, material evidence against him has 
never been produced and seven witnesses for the 
prosecution have retracted their testimony.

US Supreme Court ordered mandating a new 
evidentiary hearing in June 2010, where the 
burden is on him to prove his innocence, beyond 
reasonable doubt, of a crime that happened over 
20 years ago. 

Ethiopian national who has spent just under 
seven years in custody, four of which in 
Guantanamo. He was among those captured 
and transported under the US extraordinary 
rendition program. Mr Mohamed has insisted the 
only evidence against him was obtained using 
torture. In August 2007, Britain asked the US to 
return Mr Mohamed and others to the UK, and in 
2009 the U.S. dropped all charges against him. 

In its resolution adopted on 10 
July 2008, the European 
Parliament:

- asked that Troy Davis’ death 
sentence be commuted and, in 
view of the abundant evidence 
which might lead to such 
commutation, for the relevant 
courts to grant him a retrial,

- urgently appealed urgently to 
the Georgia State Board of 
Pardons and Paroles to 
commute Troy Davis’ death 
sentence.

A letter of concern was sent on 
8 December 2008.

UZBEKISTAN

Mamir Azimov

Bahtior Hamrayev

Respectively head of the region and district 
branches of the Human Rights Society of 
Uzbekistan were physically assaulted by police 
officers on 11 November 2009. Azimov was 
arrested, detained for several hours and 
reportedly beaten in the police station.

A letter of concern was sent on 
21 December 2009.

VENEZUELA

Julio Soto

José Miguel Vivanco 

On 1 October 2008, Julio Soto, a local 
opposition leader in Margarita Island, Nueva 
Esparta State, Venezuela. He was killed after 
receiving twenty shots at Maracibo, Western 
Venezuela – a crime that was committed under 
strange circumstances and that has yet to be 
resolved. Investigations are under way to 
determine the responsible behind the killing. As 
Soto was an active member of the opposition, it 
has been argued his killing was politically 
motivated.

Director and deputy director for the Americas of 
the NGO Human Rights Watch who were 

In its resolution adopted on 23 
October 2008, the European 
Parliament:

- vigorously condemned the 
murder of the student leader, 
Julio Soto. 

- conveyed its condolences to 
the victim’s family and friends 
and called on the Venezuelan 
authorities to make every 
possible effort to investigate 
this crime as soon as possible, 
so that the perpetrators and 
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and Daniel Wilkinson

Manuel Rosales

arbitrarily expelled by the Venezuelan 
authorities from the country for having presented 
a critical report on the civil liberties and human 
rights situation during President Hugo Chávez's 
10 years in office.

An educator, politician and the most prominent 
leader in Venezuela's opposition, frequently 
attracting the anger and disdain of President 
Hugo Chavez. He is currently in Peru where he 
has been granted political asylum as hiding from 
politically motivated corruption charges brought 
against him in Venezuela.

those responsible are brought to 
justice and the crime does not 
go unpunished.

In its resolution adopted on 7 
May 2009, the European 
Parliament:

- while welcomed the decision 
taken by the Peruvian 
Government to grant Manuel 
Rosales political asylum, 
strongly condemned the use of 
threats and violence, the abuse 
of power, defamation and the 
exploitation of the legal system 
as a political weapon designed 
to intimidate and eliminate 
opponents.

VIETNAM

Thich Quang Do

Nguyen Gia Thieu

Vietnamese Buddhist monk, religious leader, and 
critic of the Vietnamese government, and has 
been involved with its leadership since the 
1960s. He is the current Patriarch of the Unified 
Buddhist Church of Vietnam, a currently banned 
religious body in Vietnam. Having returned from 
exile in early 90s he has been jailed several times 
in the 1990´s and was formally placed under 
house arrest by the authorities in June 2001.

A French citizen, importer of Swiss watches to 
Vietnam, who was detained without a trial for 
more than three years and later sentenced to 20 
years imprisonment and a fine of $25 million.

In its resolution adopted on 26 
November 2009, the European 
Parliament:

- demanded the unconditional 
release of Thich Quang Do and 
re-establishment of the legal 
status of the Unified Buddhist 
Church of Vietnam and of its 
dignitaries.

Letter of concern was sent on 1 
October 2008.

ZIMBABWE

Jestina Mukoko

Jestina Mukoko, a journalist and the director of 
the Zimbabwe Peace Project (ZPP), an NGO that 
monitors human rights abuses throughout the 
country, was abducted from her home in 
December 2008 by state security agents. She was 
beaten, tortured, forced to confess to an alleged 
plot to mount a terrorist incursion from 
neighbouring Botswana, and subsequently 
imprisoned. Mukoko appealed her arrest through 
the court. Zimbabwean Supreme Court finally 
ruled on 28 September 2009 that state security 
forces had violated her human rights. A 

In its resolution adopted on 18 
December 2008, the European 
Parliament:

- firmly condemned the 
continuing violence perpetrated 
by the Mugabe regime against 
members and supporters of the 
MDC.

- was outraged by the spate of 
recent abductions of human 
rights defenders and called for 
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BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

Zacharia Nkomo

Broderick Takawira

Pascal Gonzo

concurrent civil suit is still pending. 

Zacharia Nkomo is the brother of the leading 
human rights lawyer Harrison Nkomo.
Broderick Takawira is a provincial coordinator 
of the ZPP, and Pascal Gonzo, a driver staff 
member at ZPP. They were all kidnapped by the 
Mugabe regime in December 2008.

their immediate release. 

- called for the perpetrators of 
these abductions to be held to 
account.
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PRÍLOHA II

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament between July 2008 and December 2009, and 
relating directly or indirectly to human rights violations in the world 

(http://www.europarl.europa.eu/DROI) 

Country Date of adoption of resolution

AFRICA 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 23.10.08 (Clashes in the eastern border areas), 
20.11.08 (Response of the European Union to the 
deteriorating situation in the east),  17.12.09

GUINEA 15.01.09, 22.10.09
GUINEA-BISSAU 12.03.09
KENIA 15.01.09 (Press freedom)
MAURITANIA 04.09.08
NIGERIA 20.11.08 (Death penalty)
SIERRA LEONE 24.04.09 (Support for the Special Court for Sierra 

Leone)
SOMALIA 20.11.08
SUDAN 12.03.09  (Expulsions of NGOs from Darfur)
TANZANIA 04.09.08  (Albino killings)
UGANDA 21.10.08 (Joseph Kony), 17.12.09 (Anti-

homosexual draft legislation)
ZIMBABWE 10.07.08, 18.12.08

AMERICA

NICARAGUA 18.12.08 (Attacks on human rights defenders, civil 
liberties and democracy), 26.11.09

UNITED STATES OF AMERICA 03.10.08 (Death penalty: the case of Troy Davis)
VENEZUELA 23.10.08, 7.05.09 (Case of Manuel Rosales)

ASIA

AZERBAIJAN 17.12.09 (Freedom of expression)
AFGHANISTAN 08.07.08 (Stabilisation of Afghanistan: 

challenges for the EU and the international 
community), 24.05.09 (Women's rights)

BANGLADESH 10.07.08
BURMA (MYANMAR) 23.10.08

http://www.europarl.europa.eu/DROI
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CHINA 10.07.08 (Situation after the earthquake and 
before the Olympic Games), 26.11.09 (Minority 
rights and application of the death penalty)

KASHMIR 10.07.08 
KAZAKHSTAN 17.10.09 (the case of Yevgeny Zhovtis)
LAOS 26.11.09
MADAGASCAR 07.05.09
PHILIPINES 12.03.09
SRI LANKA 05.02.09, 12.03.09, 17.09.09, 22.10.09
THAILAND 05.02.09 (Situation of Burmese refugees)
VIETNAM 22.10.08 (Democracy, human rights and the new 

EU-Vietnam Partnership and Cooperation 
Agreement), 26.11.09

EUROPE

ARMENIA
BELARUS 09.10.08 (elections), 15.01.09 (EU strategy), 

02.04.09 (Bi-annual evaluation of the EU Belarus 
dialogue), 17.12.09

BOASNIA AND HERZEGOVINA 24.04.09
GEORGIA 03.10.08
ITALY 10.07.08 (Census of the Roma on the basis of 

ethnicity)
KOSOVO 05.02.09
RUSSIA 18.12.08 (Attacks on human rights defenders in 

Russia and the Anna Politkovskaya murder 
trial), 17.09.09 (Murder of human rights activists)

UKRAINE 23.19.08 (Commemoration of the Holodomor, 
the artificial famine 1932-1933)

MIDDLE EAST

IRAN 04.09.08 (Executions), 15.01.09 (the case of Shirin 
Ebadi), 07.05.09 (the case of Roxana Saberi),   
22.10.09

IRAQ 24.04.09 (Humanitarian situation of Camp Ashraf 
residents)

ISRAEL 04.09.08 (Palestinian prisioners)
LEBANON 22.05.08
PALESTINE 04.09.08 (Palestinian prisoners in Israeli jails), 

20.11.08 (al-Kurd family), 15.01.09 (Gaza)  
SYRIA 17.09.09 (the case of Muhannad al-Hassani)

THEMATIC
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Death Penalty 10.07.08 (particularly the case of Troy Davis)
The evaluation of EU sanctions as part of the 
EU’s actions and policies in the area of human 
rights

04.09.08

Promoting social inclusion and combating 
poverty: Promoting social inclusion and 
combating poverty (promoting social inclusion 
and combating poverty, including child poverty, 
in the EU)

09.10.08

The case of the Al-Kurd family 20.11.08
Development perspectives for peace-building 
and nation building in post-conflict situations

18.12.08

The situation of women in the Balkans 04.12.08
Srebrenica 15.01.09
Situation in the Gaza Strip 15.01.09
Situation in the Horn of Africa 15.01.09
50th anniversary of the Tibetan uprising and 
dialogue between His Holiness
the Dalai Lama and the Chinese Government

12.03.09

Democracy building in external relations 22.10.09
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