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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și 
politica Uniunii Europene în această privință

(2012/2145(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO), Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și 
alte tratate și instrumente internaționale esențiale din domeniul drepturilor omului,

– având în vedere Raportul anual 2011 al UE privind drepturile omului și democrația în 
lume, adoptat de Consiliul Afaceri Externe la 25 iunie 2012

– având în vedere rezoluția sa din 18 aprilie 2012 referitoare la Raportul anual privind 
drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință, inclusiv 
implicațiile pentru politica strategică a UE în domeniul drepturilor omului1,

– având în vedere Cadrul strategic și Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și 
democrația (11855/12), adoptat de Consiliul Afaceri Externe la 25 iunie 2012,

– având în vedere Acțiunea comună 2012/440/PESC a Consiliului din 25 iulie 2012 de 
numire a Reprezentantului special al Uniunii Europene pentru drepturile omului,

– având în vedere Comunicarea comună din 12 decembrie 2011 a Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Vicepreședinte al Comisiei 
Europene către Parlamentul European și Consiliu, intitulată „Drepturile omului și 
democrația în centrul acțiunilor externe ale Uniunii Europene – către o abordare mai 
eficientă” (COM(2011)0886),

– având în vedere Orientările Uniunii Europene privind drepturile omului,

– având în vedere rezoluția sa din 8 iulie 20102 referitoare la Serviciul European de Acțiune 
Externă,

– având în vedere Rezoluția nr. 65/276 a Adunării Generale a ONU din 3 mai 2011 
referitoare la participarea Uniunii Europene la activitățile Organizației Națiunilor Unite,

– având în vedere Declarația Mileniului a ONU din 8 septembrie 2000 (A/Res/55/2) și 
rezoluțiile Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2011 referitoare la sprijinul acordat CPI de 
către UE: confruntarea cu provocările și învingerea dificultăților3, precum și Rezoluția sa 

1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0126.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0280.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0507.
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din 19 mai 2010 referitoare la prima Conferință de revizuire a Statutului de la Roma al 
CPI de la Kampala, Uganda, 31 mai - 11 iunie 20111, precum și angajamentele asumate de 
UE cu această ocazie2,

– având în vedere Decizia 2011/168/PESC a Consiliului din 21 martie 2011 privind Curtea 
Penală Internațională și planul de acțiune revizuit conceput în urma Deciziei Consiliului 
privind Curtea Penală Internațională3 din 12 iulie 2011,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2011 referitoare la revizuirea politicii 
europene de vecinătate4,

– având în vedere Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și a Comisiei către Consiliul European, Parlamentul 
European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 
8 martie 2011, intitulată „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu 
țările sud-mediteraneene” (COM(2011)0200),

– având în vedere Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și a Comisiei din 25 mai 2011, intitulată „Un răspuns nou 
în contextul schimbărilor din țările vecine” (COM(2011)303),

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 20 iunie 2011 privind politica 
europeană de vecinătate, adoptate în cadrul celei de a 3101-a reuniuni,

– având în vedere Concluziile Consiliului Afaceri Externe privind Fondul european pentru 
democrație, adoptate la 1 decembrie 2011, în cadrul celei de a 3130-a reuniuni și 
Declarația privind crearea unui Fond european pentru democrație convenită în cadrul 
COREPER la 15 decembrie 2011,

– având în vedere Recomandarea sa din 29 martie 2012 adresată Consiliului privind 
posibilele modalități de creare a unui Fond european pentru democrație (FED),

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

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 octombrie 2011 către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, 
intitulată „O nouă strategie UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a 
întreprinderilor”,

– având în vedere recomandarea sa din 2 februarie 2012 adresată Consiliului privind o 
politică consecventă față de regimurile cărora UE le aplică măsuri restrictive în privința 

1 JO 161 E, 31.5.2010, p.78.
2 http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/18B88265-BC63-4DFF-BE56-903F2062B797/0/RC9ENGFRASPA.pdf
3 JO L 76, 22.3.2011, p. 56
4 Texte adoptate, P7_TA(2011)0576.
5 JO C 291E, 4.10.2011 p. 171
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intereselor personale și comerciale ale liderilor lor pe teritoriul UE1,

– având în vedere Raportul din 16 mai 2011 al Raportorului special al ONU (A/HRC/17/27) 
privind promovarea și protecția dreptului la libertatea de opinie și de exprimare, care 
subliniază aplicabilitatea normelor și standardelor internaționale privind dreptul la 
libertatea de opinie și de exprimare în cazul internetului, ca mijloc de comunicare,

– având în vedere comunicarea din 12 decembrie 2011 a comisarului pentru Agenda digitală 
privind Strategia „No Disconnect”,

– având în vedere raportul Raportorului special al ONU din 28 iulie 2011 (A/66/203), cu 
privire la situația apărătorilor drepturilor omului,

– având în vedere Rezoluția Adunării Generale a ONU din 21 decembrie 2010 
(A/RES/65/206): Moratoriu privind utilizarea pedepsei cu moartea, 

– având în vedere Convenția împotriva Torturii și a altor Tratamente sau Pedepse Crude, 
Inumane sau Degradante,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2012 referitoare la presupusa folosire a 
unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri 
(2012/2033(INI))2,

– având în vedere raportul interimar al Raportorului special al ONU din 5 august 2011 
(A/66/268), privind tortura și alte tratamente crude, inumane sau degradante, precum și 
izolarea, inclusiv clinici de psihiatrie,

– având în vedere Rezoluțiile nr. 1325, 1820, 1888, 1889 și 1960 ale Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea,

– având în vedere Raportul privind indicatorii UE pentru abordarea cuprinzătoare a 
implementării de către UE a Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU nr. 1325 și 
1820 privind femeile, pacea și securitatea, raport adoptat de către Consiliul UE la 13 mai 
2011,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 1 decembrie 2011 privind politica comună de 
securitate și apărare,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 13 octombrie 2011 adresată Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului 
Regiunilor și intitulată „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o 
agendă a schimbării” (COM(2011)0637),

– având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor (CEDAW) și protocolul opțional la aceasta,

– având în vedere adoptarea de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 

1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0018.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0309.
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7 aprilie 2011 a Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor 
și a violenței domestice,

– având în vedere rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului, cea 
mai recentă datând din 4 aprilie 2012,

– având în vedere Rezoluția din 17 iunie 2011 a Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, 
referitoare la drepturile omului, orientarea sexuală și identitatea de gen, 

– având în vedere aderarea Uniunii Europene, la 22 ianuarie 2011, la Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD), aceasta fiind prima convenție ONU 
privind drepturile omului ratificată de către Uniunea Europeană în calitate de „organizație 
de integrare regională”,

– având în vedere proiectul de principii și orientări ONU privind eliminarea eficientă a 
discriminării fondate pe criterii de ocupație și ascendență publicat de Consiliul pentru 
Drepturile Omului (A/HRC/11/CRP.3),

– având în vedere observațiile și recomandările privind discriminarea de castă formulate de 
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, tratatele ONU și procedurile speciale 
ale ONU, subliniind, în special, Raportul din 24 mai 2011 elaborat de raportorul special 
privind formele contemporane de rasism, discriminare rasială, xenofobie și intoleranță 
asociată acestora (A/HRC/17/40),

– având în vedere Concluziile Consiliului din 21 februarie 2011 privind intoleranța, 
discriminarea și violența pe motive de religie sau credință și având în vedere Rezoluția 
Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 66/167 privind combaterea intoleranței, 
a stereotipurilor negative, a stigmatizării, a discriminării, a incitării la violență și a 
violenței împotriva persoanelor pe motive de religie sau credință,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru 
dezvoltare, precum și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-
0377/2012),

A. întrucât tratatele angajează Uniunea să-și bazeze acțiunile externe pe principiile 
democrației, statului de drept, universalității și indivizibilității drepturilor omului și 
libertăților fundamentale, pe respectul pentru demnitatea umană, pe principiile egalității și 
solidarității, pe respectarea principiilor prevăzute de Carta Organizației Națiunilor Unite și 
pe dreptul internațional;

B. întrucât justiția, statul de drept, responsabilitatea pentru toate crimele, inclusiv crimele 
cele mai grave care privesc comunitatea internațională, procesele echitabile și 
independența sistemului judiciar sunt elemente indispensabile pentru protecția drepturilor 
omului și pilonii păcii durabile; 

C. întrucât democrația și statul de drept constituie cele mai bune modalități de a proteja 
drepturile omului și libertățile fundamentale, nediscriminarea în toate formele sale și 
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toleranța față de persoanele fizice și comunități, precum și de a asigura egalitatea tuturor 
persoanelor;

D. întrucât concluziile trase în urma Primăverii arabe trebuie să continue să ofere UE o 
motivație de a-și revizui, îmbunătăți și de a asigura coerența politicilor privind, printre 
altele, apărătorii drepturilor omului, dreptul umanitar internațional, dialogurile pe tema 
drepturilor omului cu țările terțe și societatea civilă și, inclusiv ONG-urile și mișcările de 
masă, și cu rețelele de socializare;

E. întrucât UE are responsabilitatea de a ajuta țările cu care încheie acorduri internaționale, 
inclusiv comerciale, în vederea punerii în aplicare a tuturor acestor principii fundamentale, 
și de a se asigura în special în ceea ce privește stricta respectare a clauzelor democratice și 
a drepturilor omului prevăzute de aceste acorduri;

F. întrucât accesul la internet este un factor-cheie care permite accesul la informații, 
libertatea de exprimare, libertatea presei, libertatea de întrunire, precum și dezvoltarea 
economică, socială, politică și culturală; întrucât drepturile omului trebuie protejate și 
promovate de către UE, atât offline, cât și online;

G. întrucât încălcările libertății de gândire, de conștiință, de religie și de credință, comise 
deopotrivă de guverne și de actori nestatali, sunt în creștere în numeroase țări de pe glob, 
conducând la discriminare și intoleranță împotriva anumitor persoane și comunități 
religioase, printre care reprezentanți ai minorităților religioase;

H. întrucât rolul femeilor și participarea lor plenară la viața politică, economică și socială 
sunt esențiale, mai ales în procesele de consolidare a păcii de după războaie, în negocierile 
pentru o tranziție democratică, precum și în rezolvarea conflictelor și în procesele de 
reconciliere și stabilizare;

I. întrucât Raportul anual privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în 
această privință nu ar trebui să fie doar o reflecție și o analiză a realizărilor și eșecurilor 
trecute, ci ar trebui și să constituie un document care să inspire Strategia și Planul de 
acțiune ale UE pentru drepturile omului și democrație; întrucât ar fi de dorit ca toate 
rapoartele anuale să contribuie în mod concret și constant la îmbunătățirea politicii UE 
privind drepturile omului în lume;

Raportul anual al UE pe 2011 

1. salută adoptarea Raportului anual al UE pe 2011 privind drepturile omului și democrația 
în lume; salută faptul că Vicepreședintele Comisiei/Înalt Reprezentant (VP/ÎR) a fost în 
măsură să prezinte Raportul anual în ședința plenară din iunie a Parlamentului, revenind 
astfel la practica obișnuită;

2. ia act de măsurile pozitive adoptate în ultimii ani pentru a elabora raportul anual, dar 
subliniază că acesta poate fi în continuare îmbunătățit;

3. consideră că Raportul anual privind drepturile omului și democrația ar trebui să reprezinte 
un instrument important de comunicare a activității desfășurate de UE în acest sens și ar 
trebui să contribuie la sporirea vizibilității acțiunilor UE; invită ÎR/VP ca, la elaborarea 
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viitoarelor rapoarte anuale, să se consulte în mod activ și sistematic cu Parlamentul și să 
comunice modul în care rezoluțiile Parlamentului au fost luate în considerare;

Considerații generale

4. salută adoptarea Cadrului strategi al UE în domeniul drepturilor omului, la 25 iunie 2012; 
solicită insistent instituțiilor UE că conlucreze în vederea implementării adecvate și la 
timp a acestuia, pentru a îndeplini angajamentul UE, prevăzut în tratat, de a-și conduce 
politicile externe pe baza drepturilor omului, a valorilor democratice și a statului de drept, 
într-o manieră principială și sigură, evitând standardele duble;

5. solicită insistent Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) 
și Parlamentului să păstreze și să onoreze rolul UE de apărător de frunte al drepturilor 
omului, printr-o cooperare strânsă în implementarea unei strategii coerente, ambițioase și 
eficiente a UE în domeniul drepturilor omului în lume, bazată pe acest cadru strategic și 
făcând uz de ajutor noastre de dezvoltare și de oportunitățile oferite de FED;

6. recomandă Consiliului și SEAE să facă evaluări la jumătatea termenului a noului pachet 
pentru drepturile omului, în special ale Planului de acțiune; insistă ca Parlamentul să fie 
consultat în cât mai multe probleme și informat în mod periodic, și ca societatea civilă să 
fie integrată în acest proces;

7. salută mandatul Reprezentantului Special al UE (RSUE) pentru drepturile omului și 
preconizarea creării unui Grup de lucru pentru drepturile omului în cadrul Consiliului, cu 
sediul la Bruxelles (COHOM); speră că acesta va funcționa în strânsă colaborare cu 
Parlamentul, în primul caz, și în conformitate cu dispozițiile articolului 36 din TUE;

8. se așteaptă ca COHOM să consolideze cooperarea cu Grupul de lucru al Consiliului 
pentru drepturile fundamentale (FREMP), pentru a asigura o coerență între politica internă 
și cea externă a UE în domeniul drepturile omului subliniază importanța unor politici 
coerente, consecvente și exemplare ale Uniunii Europene, în conformitate cu valorile și 
principiile fundamentale, pentru a maximiza credibilitatea Uniunii Europene la nivel 
global și eficiența politicilor UE în materie de drepturile omului și pentru a demonstra un 
respect real față de universalitatea drepturilor omului;

9. salută impactul pozitiv asupra coerenței politicilor interne și externe ale UE ale exercitării 
de către UE a personalității sale juridice create de Tratatul de la Lisabona pentru a ratifica 
Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD) în decembrie 
2010; solicită adoptarea unei abordări similare față de alte tratate și convenții 
internaționale privind drepturile omului; solicită Consiliului și Comisiei să adopte o 
abordare proactivă în acest domeniu, pentru a aborda efectele negative ale semnării și 
ratificării în mai multe etape în rândul statelor membre ale UE a altor tratate și convenții 
externe importante;

10. solicită insistent VP/ÎR, SEAE, Consiliului și Comisiei, din rațiuni de eficiență, să asigure 
coerența și consistența între diferitele instrumente financiare externe și activități existente 
sau planificate ale UE de comparare, monitorizare și evaluare și metodologiile legate de 
situația drepturilor omului și a democrației în țările terțe, prin: includerea unor secțiuni 
referitoare la drepturile omului și democrație în rapoartele privind evoluția țărilor în 
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contextul extinderii și al politicii de vecinătate; evaluarea principiului „mai mult pentru 
mai mult” referitor la drepturile omului și democrație, stabilit în Politica europeană de 
vecinătate; includerea planificată a drepturilor omului în cadrul evaluărilor de impact 
efectuate pentru propunerile legislative și nelegislative și pentru acordurile regionale sau 
bilaterale, fie ele comerciale, de parteneriat și de asociere sau de cooperare; includerea 
planului Comisiei de a introduce evaluări ale situației drepturilor omului în desfășurarea 
modalităților de ajutor ale UE (în special în privința sprijinului bugetar); consolidarea 
punerii în aplicare a mecanismului de monitorizare pentru a supraveghea respectarea 
convențiilor privind drepturile omului în țările SPG+; sistematizarea utilizării ulterioare a 
rapoartelor misiunilor UE de observare a alegerilor; și o concentrare a Consiliului UE, în 
documentele concluzive ale misiunilor PCSA, asupra elaborării de analize comparative și 
a luării sistematice și permanente în considerare a aspectelor legate de drepturile omului, 
gen și copiii afectați de conflicte armate;

11. salută adoptarea de strategii naționale privind drepturile omului pentru fiecare țară, pentru 
o implementare cât mai adecvată și mai eficientă a politicilor; recunoaște rolul esențial al 
delegațiilor locale ale UE în elaborarea și urmărirea strategiilor de țară adaptate pentru 
circumstanțele specifice, dar subliniază responsabilitatea de coordonare a SEAE în 
asigurarea aplicării coerente a priorităților UE în domeniul drepturilor omului prevăzute în 
Cadrul strategic și în Orientările UE privind drepturile omului; subliniază importanța 
finalizării rețelei de puncte centrale pentru drepturile omului și democrație în delegațiile 
UE și în misiunile și operațiunile PSAC; îndeamnă VP/ÎR, SEAE și statele membre să 
adopte ca practică optimă metoda de acțiune la nivel local în chestiunile legate de 
drepturile omului, prin intermediul grupurilor de lucru pentru drepturile omului formate 
între delegațiile UE și ambasadele statelor membre ale UE; îndeamnă, de asemenea, să se 
mențină contacte regulate cu reprezentanții societății civile, apărătorii drepturilor omului 
și membrii parlamentelor naționale; sprijină obiectivul SEAE de a oferi instruire în 
domeniul drepturilor omului și democrației întregului personal al SEAE, Comisiei, 
delegațiilor UE și misiunilor PSAC, precum și personalului agențiilor Uniunii Europene 
care întrețin legături cu țările terțe și în special FRONTEX; solicită acordarea unei atenții 
deosebite necesității de a-i proteja pe apărătorii drepturilor omului; consideră că strategiile 
naționale privind drepturile omului ar trebui să fie integrate în politicile PESC, PSAC, 
comerciale și de dezvoltare ale UE, atât în programe geografice, cât și tematice, pentru a 
asigura o eficiență, eficacitate și coerență sporite;

Acțiunile UE în cadrul Organizației Națiunilor Unite

12. salută eforturile UE de a sprijini și revitaliza activitatea legată de drepturile omului în 
cadrul sistemului ONU, inclusiv încheierea revizuirii Consiliului ONU pentru Drepturile 
Omului în 2011; subliniază importanța susținerii continue a independenței Oficiului 
Înaltului Comisar pentru Drepturile omului, precum și rolul raportorilor tematici și de țară 
ai ONU pentru drepturile omului și speră că aceștia vor coopera îndeaproape cu 
Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului, recent desemnat; subliniază 
importanța aderării Uniunii Europene, la 22 ianuarie 2011, la Convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap (CRPD), aceasta fiind prima convenție ONU privind 
drepturile omului ratificată de către Uniunea Europeană ca entitate juridică;

13. salută poziția de lider asumată de statele membre ale UE în susținerea credibilității 
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sistemului ONU pentru drepturile omului, prin extinderea comună a unei invitații 
permanente la toate procedurile speciale ale ONU privind drepturile omului, prin inițierea 
unei Sesiuni speciale privind Libia a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (HRC), 
în cadrul căreia a fost făcută recomandarea istorică a suspendării Libiei din HRC, și prin 
preluarea conducerii acțiunilor care au dus la înființarea Comisiei independente de anchetă 
pentru situația drepturilor omului în Siria;

14. recunoaște potențialul de influență și de realizare creativă a unor coaliții, exemplificat de 
acțiunea UE care a deschis drumul spre adoptarea rezoluției fundamentale a HRC privind 
drepturile omului, orientarea sexuală și identitatea de gen, care a fost susținută de către 
state din toate regiunile, precum și realizarea unui consens la Geneva și New York în ceea 
ce privește necesitatea de a combate intoleranța religioasă și de a proteja libertatea de 
religie și convingeri, evitând totodată potențialele efecte negative asupra drepturilor 
fundamentale ale omului, cum ar fi libertatea de exprimare;

15. își reafirmă dezacordul față de practica grupurilor regionale care aranjează alegerile în 
Consiliul pentru drepturile omului;

16. recomandă urmarea recomandărilor Evaluării periodice universale (EPU), incluzându-le în 
mod sistematic în strategiile UE de țară pentru drepturile omului, precum și în dialogurile 
și consultările privind drepturile omului;

Politica UE în privința justiției penale internaționale, combaterea impunității și Curtea 
Penală Internațională (CPI)

17. regretă că, în unele democrațiile recente și tranziționale, justiția selectivă se manifestă 
adesea sub masca statului de drept și a războiului împotriva corupției; regretă că justiția 
selectivă a devenit ceva mai mult decât un mijloc de răzbunare politică și de reglare de 
conturi cu opozanții politici, prin intimidarea și marginalizarea opoziției, a personalului 
mass-media și a apărătorilor drepturilor omului, în special în preajma alegerilor; este în 
continuare preocupat în legătură cu acuzațiile de criminalitate și acuzațiile motivate politic 
împotriva membrilor opoziției în Ucraina, și îndeamnă autoritățile ucrainene să pună capăt 
hărțuirii în curs de desfășurare a opoziției, care este un obstacol serios în eforturile țării de 
a garanta statul de drept și valorile democratice;

18. regretă că, în pofida numeroaselor apeluri ale organismelor internaționale către autoritățile 
ruse, nu s-a realizat niciun progres în anchetarea morții lui Serghei Magnițki; solicită 
insistent, prin urmare, Consiliului să impună și să impună la nivelul UE refuzarea vizelor 
pentru oficialii responsabili de moartea lui Serghei Magnițki și să înghețe toate activele 
financiare deținute de aceștia sau de membrii apropiați ai familiilor lor pe teritoriul UE;

19. este în continuare dezamăgit de procedurile penale împotriva lui Mihail Hodorkovsky și 
Platon Lebedev, percepute pe plan internațional ca fiind de natură politică;

20. celebrează cea de a 10-a aniversare a intrării în vigoare a Statutului de la Roma al Curții 
Penale Internaționale (CPI); consideră că CPI este un mecanism de „ultimă instanță”, care 
răspunde de punerea în aplicare a justiției pentru victimele crimelor împotriva umanității, 
ale genocidului și ale crimelor de război, astfel cum prevede principiul complementarității 
prevăzut de Statutul de la Roma;
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21. își reiterează puternica susținere pentru CPI în combaterea impunității pentru crimele cele 
mai grave, care privesc întreaga comunitate internațională; invită UE și statele sale 
membre să-și continue sprijinul politic, diplomatic, logistic și financiar pentru CPI și 
pentru alte tribunale penale internaționale, inclusiv tribunalele internaționale ad-hoc 
pentru fosta Iugoslavie și Rwanda, Tribunalul Special pentru Sierra Leone, Camerele 
extraordinar ale instanțelor din Cambodgia și Tribunalul special pentru Liban;

22. salută includerea în Cadrul strategic și Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și 
democrația a referinței la necesitatea de a lupta viguros împotriva impunității pentru 
infracțiuni grave, nu în ultimul rând printr-un angajament față de CPI, precum și 
înțelegerea faptului că este datoria principală a statelor de a investiga crimele 
internaționale grave, de a promova și a contribui la consolidarea capacității sistemelor 
judiciare naționale de a investiga și pedepsi aceste crime;

23. salută angajamentele asumate în Decizia Consiliului 2011/168/PESC privind CPI, 
adoptată la 21 martie 2011, și Planul de acțiune ulterior, adoptat la 12 iulie 2011, și 
recomandă ca UE și statele sale membre să asigure punerea în aplicare a acestora prin 
intermediul unor măsuri eficiente și concrete de a promova universalitatea și integritatea 
Statutului de la Roma, de a sprijini independența Curții și funcționarea sa eficace și 
eficientă, precum și de a susține aplicarea principiului complementarității; solicită RSUE 
pentru drepturile omului să întreprindă acțiunile legate de CPI indicate în Cadrul strategic 
al UE pentru drepturile omului și democrație;

24. recunoaște eforturile Comisiei de a stabili un „Set de instrumente de complementaritate al 
UE” care vizează sprijinirea dezvoltării capacităților naționale și generarea voinței politice 
de a ancheta și urmări penal presupusele infracțiuni internaționale și subliniază importanța 
consultărilor detaliate cu statele membre, Parlamentul European și organizațiile societății 
civile pentru a finaliza setul de instrumente;

25. își reiterează recomandarea de a adăuga Statutul de la Roma la pachetul de tratate 
internaționale privind buna guvernare și statul de drept, care urmează să fie ratificat de 
țările terțe admise în Sistemul generalizat de preferințe Plus (SGP+); susține includerea 
consecventă a clauzelor CPI în acordurile UE cu țările terțe; solicită integrarea CPI în 
toate prioritățile de politică externă a UE, în special prin luarea în considerare în mod 
sistematic a luptei împotriva impunității și a principiului complementarității;

26. subliniază importanța unei acțiuni puternice a UE pentru a anticipa și a evita sau 
condamna astfel cazurile de necooperare, precum invitațiile persoanelor fizice care fac 
obiectul unui mandat de arestare emis de CPI și incapacitatea de a aresta și preda astfel de 
persoane; solicită din nou UE și statelor sale membre să se conformeze tuturor 
solicitărilor adresate de Curte de a oferi asistență și cooperare în timp utili, pentru a 
asigura, inter alia, executarea unor mandate de arestare în curs; reafirmă necesitatea ca 
UE și statele sale membre, cu ajutorul SEAE, să pună în aplicare un set de orientări 
interne care descriu un cod de conduită pentru contactul între funcționarii UE/statelor 
membre și persoanele căutate de CPI;

27. își exprimă profunda îngrijorare față de rezultatul discuțiilor privind bugetul în cadrul 
celei de-a 10-a sesiuni a Adunării Statelor Părți (ASP) din 12-21 decembrie 2011, care 
riscă să expună Curtea unui deficit de finanțare; regretă profund faptul că unele state 
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europene părți la Statutul de la Roma insistă pentru adoptarea unui buget cu zero 
creștere/mai mic și că Adunarea nu a convenit să furnizeze Curții suficiente resurse 
pentru a îndeplini în mod eficient mandatul său judiciar și pentru a garanta justiția într-un 
mod robust, echitabil, eficient și semnificativ; solicită statelor membre să ofere un sprijin 
puternic pentru funcționarea Curții la ASP și să respingă propunerea de creștere nominală 
zero a bugetului Curții, întrucât aceasta ar submina capacitatea sa de a face justiție și de a 
reacționa la situațiile noi;

28. subliniază că sprijinul UE pentru lupta împotriva impunității ar trebui să includă o serie de 
inițiative, printre care: eforturi mai intense pentru a promova o ratificare și o 
implementare mai largă a Statutului de la Roma și a Acordului privind privilegiile și 
imunitățile (APIC), pentru a conferi Curții un adevărat caracter global și universal; 
eforturi sporite pentru a asigura cooperarea deplină cu Curtea, inclusiv prin adoptarea 
legislației naționale relevante privind cooperarea și încheierea de acorduri-cadru cu CPI 
pentru executarea pedepselor Curții, protecția și relocarea victimelor și a martorilor etc., 
cu scopul de a facilita cooperarea adecvată și în timp util cu Curtea; și sprijin politic și 
diplomatic determinat, îndeosebi cu privire la executarea mandatelor de arestare în curs;

29. subliniază, în urma Primăverii arabe, importanța dezvoltării unei politici coerente și 
nuanțate a politicii UE privind justiția de tranziție, în plus față de consolidarea 
independenței sistemului judiciar, inclusiv legătura cu CPI ca tribunal de ultimă instanță, 
pentru a ajuta țările în tranziție să soluționeze problemele legate de încălcarea drepturilor 
omului în trecut, pentru a lupta împotriva impunității și pentru a evita repetarea 
încălcărilor drepturilor omului;

30. subliniază că difuzarea de imagini care reproduc încălcări ale drepturilor omului și 
colectarea digitală a probelor pot contribui la lupta globală împotriva impunității; 
consideră că este necesară asistență pentru a admite materiale în temeiul dreptului 
internațional (penal) ca probe în cadrul procedurilor judiciare;

Acțiunile UE în domeniul dreptului umanitar internațional (DUI)

31. salută includerea, pentru prima dată, a unei secțiuni dedicate privind DUI în Raportul 
anual 2011 privind drepturile omului și democrația și eforturile UE pentru a asigura 
responsabilizarea prin înregistrarea tuturor încălcărilor DUI și prin susținerea unor 
mecanisme de responsabilizare, precum și angajamentele sale de a combate disparițiile 
forțate, de a acorda un sprijin permanent CPI, de a acționa pentru o participare continuă la 
principalele instrumente ale dreptului umanitar internațional, de a promova respectarea 
garanțiilor procedurale fundamentale pentru toate persoanele deținute în cadrul 
conflictelor armate și de a sprijini instrumentele internaționale care vizează contracararea 
riscurilor umanitare cauzate de explozivele rămase după război, de munițiile cu dispersie, 
dispozitivele explozive improvizate și minele antipersonal;

32. regretă, cu toate acestea, că gradul global de conștientizare și implementare a orientărilor 
UE privind promovarea respectării dreptului umanitar internațional rămâne semnificativ 
scăzută în comparație cu alte orientări; invită UE să acorde o proeminență politică mai 
mare și să aloce mai multe resurse pentru punerea în aplicare a acestor orientări, 
asigurându-se în special că DUI este integrat în operațiunile de gestionare a crizelor, 
combătând proactiv impunitatea și asigurând responsabilitatea individuală;
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33. subliniază, de asemenea, necesitatea de a asigura o abordare mai sistematică a problemei 
luptei împotriva impunității pentru crime împotriva umanității, crime de război și genocid 
în cadrul relațiilor bilaterale ale UE cu țările în cauză, inclusiv prin evidențierea sa în 
declarații publice, precum și necesitatea ca UE să trateze problema impunității mai coerent 
la nivel multilateral, de exemplu, la Adunarea Generală a ONU și la Consiliul pentru 
Drepturile omului;

34. își reiterează angajamentul față de principiul „responsabilității de a proteja” (R2P), 
subliniind importanța ca comunitatea internațională, inclusiv UE, să își asume 
responsabilitatea în sancționarea încălcărilor grave ale drepturilor omului în țările terțe în 
cazul în care guvernele acestor țări nu sunt în măsură sau nu doresc să-și protejeze proprii 
cetățeni; subliniază faptul că această acțiune a comunității internaționale implică 
intervenția umanitară și o presiune diplomatică corespunzătoare, și doar în ultimă instanță 
utilizarea colectivă a forței, sub egida sau cu autorizația ONU; solicită insistent ca UE să 
se angajeze activ și să susțină reformarea urgentă a Consiliului de securitate al ONU, 
astfel încât să se evite obstrucționarea R2P;

35. salută, în acest context, acțiunile Uniunii Europene și ale mai multor state membre care 
au preluat conducerea în prevenirea continuării violențelor împotriva civililor în Libia în 
cursul anului 2011, dar regretă lipsa unei reacții concertate la nivelul UE;

36. își exprimă preocuparea profundă cu privire la situația drepturilor omului din Libia , mai 
ales în ceea ce privește condițiile de detenție și tratamentul deținuților de către diverse 
miliții fără un control adecvat din partea guvernului interimar, și solicită comunității 
internaționale să acorde o atenție sporită și o asistență susținută, după cum a declarat 
Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului în fața Consiliului de Securitate al ONU, la 25 
ianuarie 2012;

37. salută eforturile Uniunii Europene și ale comunității internaționale în Siria, însă regretă că 
aceste eforturi nu au determinat o ameliorare a situației de la fața locului; își reiterează 
profunda îngrijorare cu privire la situația din Siria, în special în privința continuării 
situațiilor de urgență umanitare și legate de drepturile omului; condamnă în termenii cei 
mai fermi represiunea brutală la scară largă și încălcările sistematice ale drepturilor 
omului și libertăților fundamentale comise de către regimul sirian împotriva populației 
sale, inclusiv asupra copiilor și femeilor; invită autoritățile siriene să pună capăt imediat 
încălcărilor drepturilor omului și să se conformeze obligațiilor lor în temeiul dreptului 
internațional privind drepturile omului, pentru a permite o tranziție pașnică și 
democratică; își reiterează susținerea puternică pentru Trimisul special al ONU și al Ligii 
Arabe și solicită insistent Consiliului de securitate al ONU să ia măsurile necesare pentru 
a pune capăt masacrării civililor și pentru a aduce în fața CPI autorii crimelor de război 
grave și ai încălcărilor drepturilor omului în Siria;

38. salută noua inițiativă „Voluntarii UE pentru ajutor umanitar” care, în programul său inițial 
pentru perioada 2014-2020, va crea posibilitatea ca aproximativ 10 000 de europeni să 
participe, la nivel mondial, în operațiuni umanitare în regiunile în care ajutorul umanitar 
este cel mai urgent necesar și să demonstreze solidaritatea europeană, oferind asistență 
concretă comunitățile lovite de dezastre naturale sau provocate de om;

39. susține că companiile private militare și de securitate (CPMS) ar trebui trase la răspundere 
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pentru orice încălcare a drepturilor omului și a legilor umanitare comisă de personalul lor; 
invită UE și statele membre ca, având în vedere faptul că se recurge pe scară largă la 
CPMS, să-și intensifice eforturile în vederea găsirii unei soluții credibile de reglementare, 
pentru a evita lacunele juridice în ceea ce privește răspunderea;

Politica europeană de vecinătate și Primăvara arabă

40. subliniază importanța revoltelor care au avut loc în 2011 în lumea arabă, ca o expresie a 
dorinței de libertate, dreptate și demnitate și ca o provocare majoră pentru politica UE din 
regiune și nu numai; recunoaște faptul că UE și-a intensificat angajamentul politic, atât în 
vecinătatea estică, cât și în cea sudică, dar subliniază necesitatea de a învăța din greșelile 
trecutului și de a elabora o nouă politică, aliniată la respectul drepturilor omului și la 
susținerea valorilor democratice;

41. salută noul accent pus de politica UE față de vecinătatea sudică pe răspunderea reciprocă 
și un angajament comun față de valorile universale ale drepturilor omului, ale democrației 
și ale statului de drept; face un apel la coerență în abordarea Sudului și a Estului a politicii 
privind drepturile omului a UE; subliniază necesitatea evitării, în Est, a acelorași erori 
politice care au fost comise în Sud înaintea Primăverii arabe din 2011;

42. subliniază importanța rolului femeilor și a participării lor depline la procesele decizionale 
din politică și economie, mai ales în procesele de construcție a păcii după război, în 
negocierile pentru o tranziție democratică, precum și în rezolvarea conflictelor și în 
procesele de reconciliere și stabilizare, în vederea unei mai mari sensibilizări și a unei mai 
mari atenții pentru a elimina discriminarea la care sunt supuse femeile în procesul de 
democratizare desfășurat în țările terțe;

43. își reiterează opinia că abordarea „mai mult pentru mai mult” ar trebui să se bazeze pe 
criterii clar definite, cu repere specifice, măsurabile, realizabile și transparente și fixate în 
timp; solicită SEAE și Comisiei să transpună sistematic în practică această abordare în 
rapoartele privind progresele țărilor din cadrul Politicii de vecinătate;

44. salută apropierea mai mare a UE de societatea civilă și subliniază necesitatea ca societatea 
civilă să contribuie mai sistematic și mai regulat la elaborarea de strategii naționale și 
evaluări privind drepturile omului necesare pentru o aplicare adecvată a principiului „mai 
mult pentru mai mult” în politica UE;

45. salută, de asemenea, activitățile întreprinse în cadrul inițiativei Parteneriatului estic pentru 
promovarea drepturilor omului, a democrației, a libertăților fundamentale și a statului de 
drept în țările partenere; invită Uniunea Europeană să utilizeze experiența de tranziție a 
statelor sale membre în trecerea de la regimurile autoritare la cele democratice, și 
transforme ceea ce a învățat din aceste experiențe în programe concrete, orientate spre 
rezultate, în țările partenere ale Uniunii din Est; îndeamnă UE să adopte o poziție mai 
activă și mai coerentă în promovarea drepturilor omului, a democrației și a statului de 
drept în țările partenere;

46. regretă, cu toate acestea, că politica pentru Parteneriatul estic este uneori interpretată 
greșit, devenind mai mult o politică a permisivității totale și a absolvirii de orice vină sau 
o politică a standardelor duble aplicată frecvent în privința țărilor partenere din Est;



RR\919795RO.doc 15/78 PE494.800v03-00

RO

47. este în continuare extrem de îngrijorat de absența democrației, a statului de drept și a 
libertăților fundamentale și de nerespectarea drepturilor omului în Belarus, singura țară 
din vecinătatea est-europeană care nu participă pe deplin la Parteneriatul estic și la 
lucrările Adunării Parlamentare Euronest, în special în urma a alegerilor prezidențiale din 
decembrie 2010 și a reprimării violente ulterioare a protestatarilor și a opoziției politice, 
inclusiv prin procesele intentate activiștilor în 2011, care nu au respectat standardele 
internaționale și în care s-au pronunțat sentințe disproporționat de dure; salută unitatea 
UE în reacția la expulzarea diplomaților UE din Belarus, în februarie 2012; solicită 
insistent Uniunii și statelor sale membre să rămână coerente și concordante în politicile 
lor privind Belarus și să mențină presiunea asupra regimului politic, inclusiv prin 
sancțiuni împotriva funcționarilor înscriși, stabilind totodată legături cu societatea civilă 
prin acțiuni precum o mai mare facilitare a vizelor și mai multe oportunități de educație, 
formare și diferite alte schimburi; își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la 
menținerea în detenție a lui Ales Bialiațki din 4 august 2011; regretă acțiunile oficialilor 
polonezi și lituanieni, care au permis arestarea lui Ales Bialiațki prin transmiterea unor 
informații bancare, și solicită eforturi maxime din partea tuturor actorilor din UE pentru a 
împiedica repetarea acestor erori;

48. invită insistent UE să aplice aceleași abordări coerente în privința încălcărilor drepturilor 
omului în toate țările terțe, atât în cele partenere, cât și în cele cu care UE are relații mai 
puțin dezvoltate; insistă ca UE să evidențieze și să condamne explicit încălcările 
drepturilor omului oriunde și ori de câte ori survin, indiferent de nivelul sau importanța 
strategică a parteneriatului cu țara în cauză; subliniază faptul că UE ar trebui să utilizeze 
ajutorul financiar și relațiile economice ca un mecanism de pârghie pentru a asigura 
angajamentul față de valorile universale ale drepturilor omului ale tuturor partenerilor săi;

Politicile UE de susținere a democratizării și a alegerilor 

49. subliniază că drepturile omului și democrația se consolidează reciproc, întrucât prin 
respectarea drepturilor omului societățile creează spațiul politic necesar pentru o 
competiție democratică pașnică; salută, în acest sens, accentul sporit al UE asupra 
promovării democrației, astfel cum este ilustrat de Fondul european pentru democrație, 
recent instituit;

50. subliniază faptul că este necesară o perspectivă pe termen mai lung, care să acopere 
întregul ciclu electoral, pentru a urma în mod corespunzător rapoartele și recomandările 
misiunilor UE de observare a alegerilor; subliniază importanța elaborării unor 
recomandări realiste și realizabile și a asigurării monitorizării acestor recomandări, 
precum și a integrării acestora în dialogul politic și asistență, de către delegațiile UE; 
consideră că și delegațiile permanente ale Parlamentului și adunările parlamentare mixte 
ar trebui să joace un rol pregnant în monitorizarea acestor recomandări și în analizarea 
progreselor înregistrate în domeniul drepturilor omului și al democrației; încurajează 
misiunile de observare a alegerilor ale UE (MOA) să-și consolideze coordonarea cu alte 
misiuni internaționale de observare a alegerilor, astfel încât să îmbunătățească coerența 
acțiunii UE în acest sens; subliniază că UE trebuie să investească în formarea de 
observatori locali pentru a construi procese electorale durabile și autonome în țările terțe; 
subliniază faptul că tranziția spre democrație și progresul în promovarea drepturilor 
omului necesită strategii pe termen lung și pot să nu aducă imediat rezultate vizibile; 



PE494.800v03-00 16/78 RR\919795RO.doc

RO

încurajează, prin urmare, Comisia și SEAE să monitorizeze mai multe cicluri electorale în 
detaliu, trimițând MOA UE în țările care au trecut de la regimuri autoritare la regimuri 
democratice sau care au înregistrat deficiențe grave în evoluția lor către democrație;

51. solicită Consiliului și Comisiei să elaboreze o strategie politică coerentă și pe termen lung 
în legătură cu fiecare misiune UE de observare a alegerilor, urmată de o evaluare a 
procesului democratic, care să fie realizată la doi ani de la desfășurarea misiunii, cu 
implicarea corespunzătoare a observatorului-șef al observării alegerilor în cauză, și 
discutată în cadrul dezbaterii privind drepturile omului, derulate anual în Parlament cu 
ÎR/VP; reamintește angajamentul VP/ÎR de a se axa, în cadrul misiunilor de observare a 
alegerilor, pe participarea femeilor și a minorităților naționale, precum și a persoanelor cu 
dizabilități, în calitate de candidați, dar și de votanți;

52. subliniază faptul că UE trebuie să colaboreze cu partidele politice, astfel încât să se 
permită actorilor să facă schimburi de instrumente și tehnici pe care le pot utiliza pentru a 
dezvolta legături mai puternice cu populația, a desfășura campanii electorale competitive 
și a-și exercita mandatul mai bine; subliniază că democratizarea este un proces care 
trebuie să implice și cetățenii, mișcările de masă și societatea civilă; consideră, prin 
urmare, că UE ar trebui să finanțeze programe care să încurajeze participarea civică, 
educarea electoratului, organizarea de acțiuni de sensibilizare, libertatea presei și 
libertatea de exprimare și, în general, care să ajute cetățenii să își exercite drepturile și să 
asigure controlul politic; 

53. consideră că participarea echitabilă a femeilor în politică și guvernare este esențială pentru 
construirea și susținerea democrației; subliniază, prin urmare, faptul că programele UE în 
domeniul drepturilor omului și al democratizării ar trebui să acorde prioritate 
angajamentului și capacitării femeilor în legislaturi, partide politice și societatea civilă ca 
lidere, activiste și cetățene informate; consideră că UE trebuie să continue să sprijine și să 
încurajeze femeile să candideze pentru funcții politice și să participe în mod semnificativ 
la fiecare aspect al vieții civice și politice; amintește că participarea deplină a femeilor la 
viața politică nu se limitează la obiectivele statistice privind numărul de candidați și de 
aleși și că garantarea egalității de gen se bazează pe o abordare a problematicilor privind 
drepturile femeilor în elaborarea politicilor și asigurarea unei participări libere și efective 
a femeilor la toate aspectele vieții publice, politice și economice;

54. reamintește că edificarea fundamentelor legitime și democratice ale unei societăți civile 
care să funcționeze în mod corespunzător și a unei comunități democratice, bazate pe 
drepturi, este un proces pe termen lung, care trebuie construit de la bază și care necesită 
sprijin intern, regional, local și internațional;

55. salută crearea Direcției de sprijinire a democrației în cadrul Parlamentului și lărgirea 
mandatului Grupului său de coordonare a alegerilor (GCA), devenit Grupul de susținere a 
democrației și de coordonare a alegerilor (GSDCA); se așteaptă la o consolidare crescută a 
activităților Parlamentului European de susținere a democrației, inclusiv ale grupurilor 
politice, în special prin intermediul Biroului pentru promovarea democrației parlamentare 
și al Unității de observare a alegerilor din cadrul acestuia; 
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Dialogurile și consultările cu țările terțe pe teme privind drepturile omului

56. recunoaște potențialul inerent ale dialogurilor cuprinzătoare privind drepturile omului, 
desfășurate cu țările terțe, mai ales dacă acestea sunt combinate în mod eficient cu 
implementarea strategiilor de țară privind drepturile omului; subliniază însă că dialogurile 
nu ar trebui instrumentalizate pentru a marginaliza discuțiile pe tema drepturilor omului la 
niveluri mai înalte ale dialogului politic, cum ar fi summiturile; solicită insistent, de 
asemenea, ca drepturile omului să reprezinte un element central în relațiile cu țările terțe;

57. subliniază că este important ca UE să utilizeze aceste dialoguri pentru a aborda cazuri 
individuale de interes, îndeosebi pentru prizonierii de conștiință închiși pentru practicarea 
dreptului pașnic la libertatea de exprimare, întrunire, religie sau convingere, și solicită UE 
să urmărească în mod eficient aceste cazuri, în colaborare cu țările în cauză;

58. își reiterează, totuși, îngrijorarea privind lipsa dezamăgitoare de progrese care persistă 
într-un număr de dialoguri pe tema drepturilor omului, precum și lipsa de repere clare 
pentru evaluarea reală a ameliorărilor sau deteriorărilor situațiilor privind drepturile 
omului; constată dificultățile persistente ale UE în negocierea unor modalități mai bune 
pentru dialogurile sale în domeniul drepturilor omului, îndeosebi cu China și Rusia; 
solicită RSUE pentru drepturile omului, desemnat recent, să preia inițiativa în aceste 
dialoguri și în alte dialoguri privind drepturile omului, și să adopte în această privință o 
nouă perspectivă, orientată spre rezultate, printr-o cooperare continuă cu Parlamentul;

59. subliniază faptul că, deși autoritățile chineze au luat unele măsuri în direcția corectă, 
situația drepturilor omului în China continuă să se deterioreze și este marcată de 
extinderea revoltelor sociale și înăsprirea controlului și reprimarea apărătorilor drepturilor 
omului, a avocaților, bloggerilor și activiștilor sociali, precum și prin politici orientate care 
vizează marginalizarea tibetanilor și a identității lor culturale; îndeamnă autoritățile 
chineze să colaboreze în mod serios cu poporul tibetan pentru a evalua cauzele subiacente 
ale autosacrificărilor călugărilor și călugărițelor tibetane și să înceteze hărțuirea și 
intimidarea tibetanilor care își exercită drepturile la libertate de exprimare, întrunire și 
asociere, să pună capăt tuturor utilizărilor inutile de forță excesivă în confruntarea 
protestatarilor, să investigheze toate cazurile de încălcare a drepturilor omului și să 
permită accesul observatorilor independenți în zone de protest;

60. reiterează apelul său pentru necesitatea de a desemna un Reprezentant Special al UE 
pentru Tibet, care să fie responsabil pentru apărarea drepturilor omului și, printre alte 
probleme de actualitate, dreptul de a practica în mod liber religia și cultura în China;

61. rămâne dezamăgit de neimplicarea sistematică a Parlamentului în evaluarea dialogurilor 
privind drepturile omului, inclusiv a celor cu Rusia și China; solicită oficializarea 
accesului Parlamentului la aceste evaluări și reamintește faptul că Orientările UE privind 
Dialogurile pentru drepturile omului prevede că „societatea civilă va fi implicată în acest 
exercițiu de evaluare”;

62. reiterează faptul că situația și promovarea drepturilor femeii, a egalității de gen și a 
eforturilor de combatere a violenței împotriva femeilor trebuie să fie luate în considerare 
în mod sistematic în toate dialogurile privind drepturilor omului desfășurate de UE cu 
țările cu care aceasta a semnat acorduri de cooperare sau de asociere;
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Sancțiunile UE și clauzele privind drepturile omului și democrația în acordurile UE

63. salută angajamentul luat în cadrul Planului de acțiune al UE în domeniul drepturilor 
omului de a elabora o metodologie vizând îmbunătățirea analizei situației drepturilor 
omului în țările terțe, atunci când sunt lansate sau încheiate acorduri comerciale și/sau 
acorduri de investiții; invită UE să asigure că acordarea statutului SPG+ este ferm legată 
de ratificarea și punerea în aplicare de către o țară a principalelor instrumente 
internaționale în domeniul drepturilor omului, făcând posibilă o evaluare periodică a 
acestor obligații, acordând o atenție deosebită respectării libertății de exprimare, întrunire, 
asociere și religie sau convingeri, precum și drepturilor minorităților, femeilor și copiilor; 
subliniază, în special, necesitatea transparenței în apărarea drepturilor omului ale 
imigranților;

64. salută eforturile UE de a include o clauză privind drepturile omului și democrația în toate 
acordurile-cadru politice ale UE, dar își reiterează apelul ca toate relațiile contractuale cu 
țările terțe - atât cu țările industrializate, cât și cu cele în curs de dezvoltare, inclusiv 
acordurile sectoriale, comerciale și tehnice sau acordurile de ajutor financiar - să includă, 
fără excepție, clauze și condiții explicite privind drepturile omului și democrația; 
consideră că pragul actual în sistemul de preferințe generalizate (SPG) care ar putea 
declanșa acțiuni în raport cu clauzele privind drepturile omului este ridicat, dar ar trebui să 
fie ajustat pentru fiecare țară în cauză; ia act de noua propunere de reformă SGP din 2011, 
care sugerează că procedura de consultare ar trebui să fie extinsă și care conține dispoziții 
privind facilitarea investigațiilor privind încălcările drepturilor omului în cadrul 
Comitetului SPG; în acest sens, își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea 
situației drepturilor omului în Cambodgia, unde cumpărarea masivă de terenuri conduce la 
creșterea sărăciei și la încălcarea clauzelor privind drepturile omului care fac parte din 
acordurile în vigoare dintre UE și Cambodgia; avertizează că lipsa de coerență în punerea 
în aplicare a clauzei privind drepturile omului poate submina credibilitatea și eficacitatea 
politicii de condiționalitate a UE;

65. salută măsurile întreprinse și planurile dezvoltate în 2011 de către instituțiile UE și statele 
membre, care vizează crearea unei politici mai coerente și mai coordonate în privința 
responsabilității sociale a întreprinderilor (RSI), susținând drepturile omului în lume, 
printre altele, precum și implementarea Principiilor directoare ale ONU din 2011 privind 
afacerile și drepturile omului;

66. subliniază importanța ancorării RSI în acordurile de liber schimb cu țările terțe și cu cele 
în curs de dezvoltare, pentru a promova drepturile omului și standardele sociale și de 
mediu; sugerează includerea unui capitol cuprinzător privind drepturile omului, în plus 
față de capitolele privind aspectele de mediu și sociale, în toate acorduri de liber schimb 
viitoare; solicită, de asemenea, Comisiei să utilizeze acordurile de liber schimb pentru a 
promova cele patru standarde principale în materie de muncă, și anume: libertatea de 
asociere și dreptul la negociere colectivă; eliminarea tuturor formelor de muncă forțată, 
abolirea exploatării prin muncă a copiilor și eliminarea discriminării în domeniul ocupării 
forței de muncă; subliniază, de asemenea, că mecanismele de monitorizare și de aplicare 
a sistemului SPG+ ar trebui consolidate în continuare;

67. reiterează faptul că aplicarea consecventă a clauzei privind drepturile omului din acorduri 
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este esențială în relațiile dintre Uniunea Europeană și statele sale membre și țările terțe; 
subliniază importanța revizuirii modului în care statele membre au cooperat cu aparatul de 
represiune, în numele combaterii terorismului; consideră, în acest sens, că politica 
europeană de vecinătate recent revizuită trebuie să se concentreze ferm pe furnizarea de 
asistență în vederea reformei din sectorul securității și că trebuie să asigure,în mod 
deosebit, o separare clară între serviciile de informații și autoritățile responsabile cu 
aplicarea legii; solicită VP/ÎR, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, 
SEAE, Consiliului și Comisiei să-și intensifice cooperarea cu Comitetul European pentru 
Prevenirea Torturii și cu alte mecanisme competente ale Consiliului Europei în ceea ce 
privește planificarea și implementarea, în colaborare cu țările terțe, a proiectelor de 
asistență în materie de combatere a terorismului, precum și cu privire la toate formele de 
dialog cu țările terțe în acest domeniu;

68. subliniază importanța continuării lucrărilor privind practicile internaționale legate în 
special de detenția secretă, în contextul combaterii terorismului; insistă asupra faptului că 
combaterea terorismului nu poate în niciun caz să justifice încălcări ale drepturilor omului 
atât în țări terțe, cât și pe teritoriul Uniunii Europene; atrage atenția, în această privință, 
asupra adoptării Rezoluției sale din 11 septembrie 2012, intitulată „Presupusa folosire a 
unor țări europene de către CIA pentru transportarea și reținerea ilegală a deținuților: 
monitorizarea raportului Comisiei TDIP a Parlamentului European la solicitarea statelor 
membre și punerea în aplicare a acestor recomandări”;

69. insistă că UE trebuie să respecte pe deplin și să implementeze obligațiile sale 
internaționale, politicile și instrumentele de politică externă, cum ar fi orientările privind 
tortura și dialogurile privind drepturile omului, astfel încât să poată fi mai credibilă atunci 
când solicită o punere în aplicare riguroasă a clauzelor privind drepturile omului în 
acordurile de asociere, și trebuie să-și îndemne principalii săi aliați să respecte legislația 
internă și cea internațională;

70. recomandă, pentru a consolida credibilitatea și predictibilitatea clauzei de acțiune a UE în 
domeniul drepturilor omului, extinderea clauzei, astfel încât să includă mecanismele 
politice și cele procedurale juridice care trebuie utilizate în cazul unei solicitări de 
suspendare a cooperării bilaterale datorită unor încălcări repetate și/sau sistematice ale 
drepturilor omului, cu încălcarea dreptului internațional;

71. invită Uniunea Europeană să se asigure că toate acordurile comerciale încheiate cu țări 
terțe cuprind clauze care promovează coeziunea socială, garantează respectarea 
standardelor sociale, de mediu și de muncă și asigură o gestionare adecvată a resurselor 
naturale, în special cele terestre și acvatice; ia act de faptul că UE elaborează în prezent 
un mecanism de monitorizare a drepturilor omului care să includă, ca parte a noului 
parteneriat, și acordurile de cooperare, precum și alte acorduri comerciale, cu o serie de 
țări; subliniază că aceste mecanisme de monitorizare nu sunt suficient de ambițioase și de 
clar definite, ceea ce periclitează angajamentul luat de UE prin tratat, de a promova 
drepturile omului și democrația la nivel mondial; este deosebit de îngrijorat, în această 
privință, cu privire la Acordul de parteneriat și cooperare (APC) cu Uzbekistanul și de 
APC în curs cu Turkmenistanul;

72. își reiterează recomandarea ca UE să adopte o abordare mai coerentă și mai eficientă a 



PE494.800v03-00 20/78 RR\919795RO.doc

RO

sancțiunilor și măsurilor restrictive impuse de UE, oferind criterii clare pentru momentul 
în care acestea trebuie aplicate și tipul de sancțiuni aplicate, precum criterii de referință 
transparente pentru ridicarea acestora; solicită Consiliului să se asigure că nu există 
standarde duble atunci când se decide asupra măsurilor restrictive sau a sancțiunilor și că 
acestea sunt aplicate fără a lua în considerare interesele politice, economice și de 
securitate;

73. invită Comisia și statele membre să abordeze la nivel internațional violența împotriva 
femeilor și dimensiunea de gen a încălcărilor drepturilor omului, în special în contextul 
acordurilor bilaterale de asociere și de comerț internațional în vigoare și în curs de 
negociere;

Libertatea de exprimare (rețele de socializare / libertățile în mediul digital)

74. constată că Primăvara Arabă a demonstrat modul în care noua arhitectură a informațiilor și 
comunicării globale creează nu numai noi canale pentru libertatea de exprimare, ci 
permite, totodată, noi forme de mobilizare politică, care depășesc metodele tradiționale; 
subliniază, în acest context, faptul că zonele rurale sunt adesea conectate în mod inadecvat 
la tehnologiile moderne de comunicare; invită instituțiile UE și statele membre să 
valorifice pozitiv potențialul noilor tehnologii în politica externă a UE, subliniind totodată 
că numai grupurile organizate care dispun de o agendă politică clară și coerentă primesc 
asistență financiară; invită instituțiile UE și statele membre să se ocupe de pericolele pe 
care le implică cenzurarea internetului și represiunea; salută lansarea „Strategiei fără 
deconectare” („No disconnect”), în decembrie 2011, care vizează dezvoltarea unor 
instrumente ce permit UE, în cazurile adecvate, să sprijine organizațiile societății civile 
sau cetățenii individuali, să evite întreruperile arbitrare ale accesului la tehnologiile de 
comunicații electronice, inclusiv la internet;

75. recunoaște că dependența tot mai mare de informații și de infrastructuri de tehnologia 
comunicațiilor este de natură să creeze noi vulnerabilități și preocupări de securitate la 
nivel internațional; reamintește, cu toate acestea, faptul că multe dintre trăsăturile 
descentralizate ale internetului, care l-au transformat într-o preocupare de securitate 
cibernetică, constituie tocmai motivele care l-au transformat într-un instrument puternic 
pentru promotorii drepturilor omului ce trăiesc în regimuri represive; subliniază, prin 
urmare, importanța unei strategii cuprinzătoare în ceea ce privește libertatea în mediul 
digital, cu o dimensiune umană clară a drepturilor, inclusiv o evaluare de impact asupra 
consecințelor în materie de drepturile omului, în dezvoltarea de politici și programe 
privind securitatea cibernetică, lupta împotriva criminalității cibernetice, guvernarea 
internetului și alte politici ale UE în acest domeniu; invită, în acest sens, Comisia și SEAE 
să adopte o abordare proactivă și să integreze aspectul securității cibernetice în 
interacțiunea sa cu țările terțe;

76. subliniază că represiunea și controlul cetățenilor și al întreprinderilor includ o 
componentă tehnologică în curs de extindere, prin blocarea conținutului, prin 
monitorizarea și identificarea apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor, a activiștilor 
și a disidenților, precum și prin incriminarea exprimării legitime online și prin adoptarea 
unei legislații restrictive care să justifice astfel de măsuri; recomandă prioritizarea și 
revizuirea anuală a promovării și protecției libertăților digitale, astfel încât să se asigure 
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fiabilitatea și continuitatea tuturor acțiunilor externe ale UE, precum și a politicilor și 
instrumentelor de finanțare și ajutor; invită Comisia și Consiliul să recunoască, fără 
echivoc, libertățile digitale ca drepturi fundamentale și ca premise indispensabile pentru 
exercitarea drepturilor universale ale omului, cum ar fi libertatea de exprimare, libertatea 
de întrunire și liberul acces la informații, precum și pentru asigurarea transparenței și a 
responsabilității în viața publică;

77. salută angajamentul Planului de acțiune al UE în domeniul drepturilor omului de a elabora 
noi orientări publice referitoare la libertatea de exprimare online și offline, inclusiv 
protecția bloggerilor și a jurnaliștilor, a apărătorilor drepturilor omului și a partidelor din 
opoziție;

78. subliniază importanța încurajării unei prese și a unei medii libere și independente, care 
sunt actori esențiali în păstrarea statului de drept și în combaterea practicilor corupte;

79. constată cu îngrijorare tendința preocupantă a creșterii numărului de atacuri și intimidări 
la adresa jurnaliștilor și a lucrătorilor media în lume; solicită o intensificare a eforturilor 
UE de a promova siguranța acestora în dialogul cu partenerii Uniunii și cu alte țări;

80. este profund îngrijorat în legătură cu evoluțiile care restrâng libertatea de exprimare și de 
întrunire, pe baza unor concepții greșite despre homosexualitate și transgender; 
reamintește faptul că legile și propunerile din această categorie sunt incompatibile cu 
Pactul internațional privind drepturile civile și politice, care se opune legilor și practicilor 
discriminatorii pe motive de orientare sexuală; solicită ÎR/VP și Reprezentantul special 
pentru drepturile omului să ridice sistematic aceste probleme;

81. regretă faptul că tehnologiile și serviciile originare din UE sunt utilizate în țări terțe 
pentru a încălca drepturile omului prin cenzurarea informațiilor, prin supraveghere în 
masă, prin monitorizare, precum și prin urmărirea și localizarea cetățenilor și a 
activităților acestora în rețelele de telefonie (mobilă) și pe internet; este preocupat de 
relatările privind cooperarea unor companii din UE cu regimuri autoritare, oferindu-le 
acces nelimitat gratuit la rețelele și baze lor de date, pretextând respectarea legilor locale, 
după cum a fost cazul companiei TeliaSonera, cu sediul central în UE, în mai multe țări 
ex-sovietice; este convins că întreprinderile europene, filialele și subcontractanții acestora 
ar trebui să joace un rol important în promovarea și difuzarea standardelor sociale în 
lume, să-și desfășoare activitatea în conformitate cu valorile europene și să nu 
compromită niciodată drepturile omului în acțiunile lor de extindere pe piețele externe;

82. salută deciziile Consiliului de a interzice exportul anumitor tehnologii informaționale și 
servicii către Siria și Iran și îndeamnă UE să ia în considerare aceste cazuri ca precedente 
pentru viitoare măsuri restrictive împotriva altor regimuri represive; sprijină ferm 
propunerea de a include încălcările drepturilor omului în sistemul de control al 
exporturilor de produse cu dublă utilizare ca motiv pentru care produsele care nu sunt 
enumerate pot să facă obiectul unor restricții la export aplicate de către statele membre; 
atrage atenția, în acest context, asupra poziției sale referitoare la adoptarea Propunerii de 
regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire 
a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de 
intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare;
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Sprijinul acordat societății civile și promotorilor drepturilor omului de către UE 

83. subliniază că dezvoltarea unei societăți civile puternice și vibrante, este un element 
esențial pentru progresul democratic și o mai bună protecție a drepturilor omului; 
subliniază faptul că mobilizarea societății civile se află la originea schimbărilor istorice 
ale Primăverii arabe;

84. ia act de eforturile UE de a-și intensifica sprijinul acordat organizațiilor societății civile; 
apreciază, în mod special, capacitatea Uniunii Europene de a se angaja într-un contact 
direct cu societatea civilă prin intermediul IEDDO, al Facilității pentru societatea civilă și 
al FED; regretă, cu toate acestea, faptul că UE nu are o abordare sistematică mai fermă în 
eforturile sale de convingere a țărilor partenere să elimine restricțiile juridice și 
administrative nejustificate, care limitează drepturile universale la întrunire și la asociere; 
solicită dezvoltarea unor astfel de orientări politice;

85. își reiterează sprijinul pentru implementarea conceptului de asumare a responsabilității 
democratice în cadrul cooperării pentru dezvoltare a UE, și consideră că, în acest context, 
societate civilă are un rolul esențial; subliniază că tot personalul UE trimis la post trebuie 
să colaboreze strâns cu societatea civilă din țările respective; subliniază faptul că o 
cooperare mai strânsă cu societatea civilă ar contribui în mod considerabil la elaborarea de 
strategii naționale fezabile și realiste în domeniul drepturilor omului, adaptate la 
prioritățile acestor țări;

86. regretă faptul că persecutarea și marginalizarea promotorilor drepturilor omului persistă 
larg în toată lumea; ia act de restricționările spațiului democratic;

87. salută Rezoluția din noiembrie 2011 a Comitetului III din cadrul Adunării Generale a 
ONU privind apărătorii drepturilor omului, inițiată împreună cu UE, precum și sprijinul 
public acordat de UE Raportorului special al ONU privind apărătorii drepturilor omului și 
mecanismelor regionale relevante de protecție a apărătorilor drepturilor omului;

88. sprijină planurile de creare a unei inițiative europene voluntare în temeiul IEDDO, vizând 
oferirea de adăpost temporar pentru promotorii drepturilor omului care trebui să se mute 
de urgență din țările lor de origine; subliniază faptul că această inițiativă ar trebui să se 
desfășoare în complementaritate cu sistemele de adăpost, care există deja;

89. constată că apărătorii drepturilor omului care lucrează în zone îndepărtate și în zonele de 
conflict sunt cei mai expuși la amenințări și pericole, ei având și contactul cel mai redus 
cu personalul UE; îndeamnă toate delegațiile UE să elaboreze strategii locale în domeniul 
drepturilor omului pentru menținerea de contacte regulate cu promotorii drepturilor 
omului de pe teren și pentru a le oferi acestora asistența și protecția necesară, în 
conformitate cu orientările UE privind apărătorii drepturilor omului;

90. subliniază că este necesar ca UE să adopte măsuri proactive (reacție și sprijin pentru 
apărătorilor drepturilor omului aflați în pericol, observarea proceselor intentate împotriva 
acestora, reacție promptă, explicită și vizibil față de restricțiile impuse libertății de 
exprimare, de asociere și de întrunire), precum și să ofere sistematic apărătorilor 
drepturilor omului și/sau familiile lor informații privind acțiunile întreprinse în numele 
lor, în condițiile prevăzute în Orientările UE privind apărătorii drepturilor omului; solicită, 
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în acest context, o consolidare a mecanismului IEDDO care vizează furnizarea de măsuri 
urgente de protecție pentru apărătorii drepturilor omului aflați în pericol sau care sunt 
supuși riscurilor;

91. regretă faptul că apelul Parlamentului European de a spori vizibilitatea Premiului anual 
Saharov nu este luat în considerare, întrucât Premiul Saharov este menționat doar în mod 
declarativ în secțiunea Parlamentul European din raportul anual; subliniază încă o dată că 
este necesară o postmonitorizare adecvată de către SEAE a situației laureaților și 
candidaților, precum și a celei din țările acestora; reiterează apelul său adresat SEAE și 
Comisiei să rămână în contact permanent cu candidații și laureații Premiului Saharov, 
pentru a asigura un dialog continuu și monitorizarea neîntreruptă a situației drepturilor 
omului din țările în cauză, precum și pentru a oferi protecție celor care sunt supuși 
persecuțiilor; invită SEAE să includă Premiul Saharov în secțiunea privind apărătorii 
drepturilor omului în Raportul anual privind drepturile omului;

92. invită Comisia și Consiliul să îi sprijine, să îi formeze și să îi responsabilizeze pe 
apărătorii drepturilor omului, pe activiștii societății civile și pe jurnaliștii independenți și 
să asigure securitatea și libertatea online a acestora, precum și să susțină drepturile 
fundamentale precum libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și libertatea de 
asociere online;

Acțiunile UE împotriva pedepsei cu moartea

93. își reafirmă poziția fermă împotriva pedepsei cu moartea în toate cazurile și 
circumstanțele, și sprijină ferm eforturile UE de a adopta o rezoluție fermă privind 
moratoriul pedepsei cu moartea în sesiunea 67-a Adunării Generale a ONU, de asemenea, 
pentru a imprima o dinamică pregătirilor pentru Congresul mondial împotriva pedepsei cu 
moartea; subliniază faptul că UE este actorul principal și cel mai mare donator pentru 
lupta împotriva pedepsei cu moartea;

94. solicită statelor membre să nu comercializeze și să nu promoveze echipamentele interzise 
de Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 din 27 iunie 2005 privind comerțul cu anumite 
bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte 
pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante; solicită efectuarea unui control 
periodic și actualizat al exporturilor de medicamente fabricate de companiile 
farmaceutice din UE care ar putea fi utilizate în executarea pedepselor cu moartea în 
țările terțe; salută, în acest context, decizia Comisiei din 2011 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 privind consolidarea controlului anumitor 
medicamente susceptibile de a fi utilizate în pedeapsa capitală; salută măsurile proactive 
luate de anumite întreprinderi farmaceutice din UE de a stopa exporturile către țările terțe 
în care există riscuri previzibile ca aceste medicamente să fie utilizate pentru execuții; 
îndeamnă mai multe întreprinderi farmaceutice din UE să adopte măsuri similare; invită 
Comisia să stabilească o clauză exhaustivă în Regulamentul (CE) nr. 1236/2005, care ar 
necesita, printre altele, autorizarea prealabilă de export a oricărui medicament susceptibil 
de a fi utilizat la torturi sau execuții;

95. salută constatarea organizațiilor pentru drepturile omului privind tendința globală de 
abolire, în linii mari, a utilizării pedepsei cu moartea în 2011; regretă, cu toate acestea, că 
a existat o creștere semnificativă a execuțiilor din Iran, Irak și Arabia Saudită; își exprimă 
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dezamăgirea profundă privind refuzul Chinei de a dezvălui informații credibile cu privire 
la utilizarea pedepsei cu moartea și execuțiile, potrivit Amnesty International în China 
înregistrându-se mii de asemenea cazuri; salută abolirea pedepsei cu moartea în statul 
american Illinois, dar regretă faptul că Statele Unite continuă să execute oameni, fiind 
singura țară G8 care continuă să facă acest lucru în 2011; reamintește cu îngrijorare că 
Belarus este singura țară europeană în care există în continuare pedeapsa cu moartea; 
îndeamnă UE și statele sale membre, să ridice în mod consecvent și prioritar această 
problemă în dialogurile lor cu aceste țări;

Tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante

96. salută adoptarea unei versiuni actualizate a Orientărilor politicii UE față de țările terțe în 
ceea ce privește tortura și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante; 
reamintește, cu toate acestea, faptul că trebui depășite provocările legate de creșterea 
gradului de conștientizare și de implementare pentru a realiza progrese reale în politica 
UE;

97. salută extinderea în cadrul orientărilor actualizate ale grupurilor care necesită o protecție 
specială la persoanele care se confruntă cu discriminare pe motive de orientare sexuală sau 
identitate de gen, precum și angajamentul de a îndemna țările terțe să pună la dispoziție 
proceduri interne pentru depunerea plângerilor și rapoarte adaptate în funcție de gen și 
copiilor; regretă, cu toate acestea, faptul că eforturile coordonate ale UE de a combate 
tortura nu abordează dimensiunea de gen a acesteia într-un mod mai cuprinzător, lucru 
care rezultă în principal dintr-o lipsă de informații substanțiale cu privire la toate formele 
de tortură și rele tratamente;

98. subliniază importanța asocierii orientărilor UE cu modalitățile de punere în aplicare a 
Protocolului opțional la Convenția ONU împotriva torturii (OPCAT), acordând o atenție 
deosebită mecanismelor de prevenire naționale;

99. subliniază că definiția dată sclaviei de Organizația Națiunilor Unite corespunde stării sau 
condiției unei persoane asupra căreia se exercită atributele dreptului de proprietate sau 
unele dintre acestea; regretă faptul că încă există forme de sclavie modernă, inclusiv în 
Uniunea Europeană; solicită, în consecință, Comisiei să practice în această privință o 
politică mult mai fermă, în special în cazul persoanelor angajate la domiciliu, care 
constituie categoria socioprofesională cea mai expusă acestor forme de sclavie;

100.regretă faptul că abuzul politic din sistemul psihiatric încă reprezintă o problemă 
dureroasă într-o serie de țări care au recurs și în trecut la metode psihiatrice violente 
pentru susținerea regimurilor antidemocratice care încearcă să intimideze și să reducă la 
tăcere segmente disidente ale societății și persoane dizidente; subliniază cu îngrijorare că 
această tendință este asociată cu forme vagi și difuze de tortură, inclusiv teroarea 
psihologică și condițiile degradante din penitenciare;

101.atrage atenția asupra importanței raportului raportorului special al ONU din 5 august 
2011 (A/66/268) privind tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau 
degradante, concentrându-se pe efectele detenției în celule de izolare, inclusiv utilizarea 
acestei metode în clinicile de psihiatrie; își exprimă profunda îngrijorare față de dovezile 
din diferite țări, care atestă că spitalele de psihiatrie sunt utilizate de fapt ca centre de 
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detenție; invită VP/ÎR, Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului, SEAE și 
Comisia să acorde o atenție corespunzătoare acestei probleme;

102.își exprimă îngrijorarea cu privire la viitoarea funcționare a centrelor de reabilitare 
destinate victimelor torturii; invită SEAE și serviciile Comisiei să flexibilizeze linia de 
demarcație dintre politicile externe și cele interne, pentru a se asigura că liniile de 
competență administrativă nu pun în pericol sprijinul UE pentru centre de reabilitare, atât 
în afara cât și în interiorul Uniunii;

103.regretă faptul că încălcările drepturilor omului rămân în continuare o problemă gravă în 
zonele ocupate din Cipru;. Mii de refugiați, care au fost forțați să își abandoneze casele și 
proprietățile, se confruntă până în prezent cu refuzul forțelor armate turce de a trăi în 
patria lor; constată, în plus, că familiilor și rudelor persoanelor dispărute le este refuzat în 
continuare dreptul de a primi un răspuns cu privire la soarta persoanelor dragi, întrucât 
Turcia nu facilitează accesul la zonele militare și la rapoartele de anchetă relevante din 
arhive ale Comisiei pentru persoane dispărute din Cipru;

Discriminarea

104.insistă asupra faptului că dialogul politic privind drepturile omului dintre UE și țările terțe 
trebuie să acopere o definiție mai înglobată și mai cuprinzătoare a nediscriminării, printre 
altele pe criterii de religie, credință, sex, origine rasială sau etnică, vârstă, dizabilitate, 
orientare sexuală și identitate de gen;

105.subliniază că, pentru ca politica externă a UE să fie credibilă și coerentă în domeniul 
drepturilor omului, al egalității și al combaterii discriminării, Consiliul ar trebui să adopte 
directiva privind egalitatea de tratament între persoane, indiferent de religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, și să extindă aplicarea Deciziei-cadru 
privind rasismul și xenofobia pentru a include alte grupuri-țintă, precum persoanele 
LGBT;

106.solicită statelor membre să se opună cu fermitate oricărei tentative de subminare a 
conceptelor universalității, indivizibilității și interdependenței drepturilor omului și de a 
încuraja activ UNHCR să acorde o atenție la fel de mare discriminării pe toate motivele, 
inclusiv gen, rasă, vârstă, orientare sexuală, religie sau credință; regretă profund faptul că 
homosexualitatea rămâne incriminată în 78 de state, în cinci dintre acestea fiind supusă 
pedepsei cu moartea; invită aceste state să dezincrimineze fără întârziere 
homosexualitatea, să-i elibereze pe cei închiși pe baza orientării lor sexuale sau a 
identității de gen, și să nu pună în aplicare pedeapsa cu moartea; solicită SEAE să 
folosească integral setul de instrumente LGBT pentru a proteja drepturile persoanelor 
LGBT; invită Consiliul să depună eforturi pentru elaborarea unor orientări cu caracter 
obligatoriu în acest domeniu; invită SEAE și statele membre să acorde asistență 
apărătorilor drepturilor omului LGBTI, în țările în care aceștia sunt în pericol, și invită 
VP/ÎR și Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului să continue să afirme clar 
angajamentul Uniunii Europene vizând egalitatea și nediscriminarea bazată pe orientarea 
sexuală, identitatea de gen și de expresia genului la nivel mondial, inclusiv prin lansarea 
și susținerea de inițiative la nivel bilateral, internațional, precum și la nivelul ONU cu 
privire la aceste chestiuni; reiterează apelul său adresat Comisiei de a publica o foaie de 
parcurs pentru egalitatea din perspectiva orientării sexuale și a identității de gen;
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107.solicită statelor membre ale UE să acorde azil persoanelor care fug de persecuție din 
țările unde persoanele LGBT sunt incriminate, având în vedere teama bine întemeiată față 
de persecuție a solicitanților și bazându-se pe autoidentificarea lor ca lesbiene, 
homosexuali, bisexuali, transsexuali sau intersexuali;

108.reafirmă că principiul nediscriminării, inclusiv pe criterii de sex și de orientare sexuală, 
este un element fundamental în cadrul parteneriatului ACP-UE;

109.subliniază ratificarea de către UE a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu 
handicap (UNCRPD) și adoptarea Strategiei europene 2010-2020 pentru persoanele cu 
handicap, în special domeniul de acțiune nr. 8; condamnă toate formele de discriminare 
pe motiv de handicap și solicită tuturor statelor să ratifice și să pună în aplicare 
UNCRPD; subliniază că este nevoie ca și UE să monitorizeze punerea în aplicare a 
UNCRPD pe propriul teritoriu; invită UE și statele membre ale UE să promoveze 
Convenția internațională a ONU din 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap în 
interiorul și în afara Uniunii Europene;

110.condamnă încălcările repetate ale drepturilor omului comise împotriva persoanelor care 
suferă de discriminare pe motivul apartenenței la o castă, inclusiv absența egalității și a 
accesului la justiție, segregarea continuă și obstacolele pe care le impune sistemul 
castelor în realizarea drepturilor fundamentale de bază; solicită Consiliului, SEAE și 
Comisiei să ia măsuri comune privind discriminarea pe criterii de castă, inclusiv prin 
intermediul comunicărilor, strategiilor-cadrul sau strategiile de țară și dialogurile pe teme 
de drepturile omului, dacă este necesar, și să promoveze Principiile și orientările ONU 
privind eliminarea discriminării fondate pe criterii de ocupație și ascendență drept cadru 
orientativ pentru a elimina discriminarea pe criterii de castă, precum și să depună eforturi 
în vederea aprobării acestora de către Consiliul ONU pentru Drepturile Omului;

111.solicită ÎR/VP și Reprezentantului Special pentru drepturile omului să recunoască pe 
deplin discriminarea pe criterii de castă ca problemă dificilă transversală în materie de 
drepturi ale omului și sărăcie, cu implicații grave, în special pentru femei;

112.salută faptul că principiile directoare privind sărăcia extremă și drepturile omului emise 
de Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU au la bază interdependența și 
indivizibilitatea tuturor drepturilor omului, precum și principiile participării și ale 
autonomizării persoanelor care trăiesc în sărăcie extremă; subliniază interdependența 
sărăciei extreme și a drepturilor omului: pe de o parte, persoanele care trăiesc în sărăcie 
extremă au fost adesea lipsite de drepturile lor umane, civile, politice, economice și 
sociale; pe de altă parte, în lupta împotriva sărăciei extreme, dacă se dorește înțelegerea și 
soluționarea problemelor, o abordare bazată pe drepturile omului este esențială; invită 
Consiliul să sprijine această abordare în cadrul Consiliului Economic și Social al 
Organizației Națiunilor Unite;

113.constată cu îngrijorare că mai ales populațiile indigene sunt în pericol de a fi discriminate, 
fiind deosebit de vulnerabile la schimbările și tulburările politice, economice, de mediu și 
legate de ocuparea forței de muncă; constată că majoritatea trăiesc sub pragul sărăciei și 
nu au acces sau au acces limitat la reprezentare, proces decizional sau sisteme de justiție; 
este deosebit de preocupat de fenomenul răspândit al acaparării de terenuri, mutările 
forțate și abuzurile drepturilor omului care rezultă dintr-un conflict armat;



RR\919795RO.doc 27/78 PE494.800v03-00

RO

114.solicită Comisiei și Consiliului să promoveze conceptul de „refugiat climatic” ca termen 
oficial și recunoscut juridic (acesta desemnând o persoană forțată să-și părăsească 
domiciliul pentru a căuta refugiu în străinătate ca urmare a consecințelor schimbărilor 
climatice), întrucât termenul nu este încă recunoscut nici în dreptul internațional, nici în 
alte acorduri internaționale cu valoare juridică obligatorie;

115.subliniază importanța dreptului la cetățenie ca fiind unul dintre drepturile cele mai 
fundamentale, întrucât în numeroase țări numai cetățenilor cu drepturi depline li se oferă 
posibilitatea de a beneficia și de a-și exercita întru totul drepturile fundamentale ale 
omului, inclusiv siguranța publică, bunăstarea și educația;

116.subliniază faptul că nevoile minoritățile naționale  tradiționale sunt specifice și diferite de 
cele ale altor grupuri minoritare, și că este nevoie să se asigure un tratament egal pentru 
aceste minorități în ceea ce privește educația, serviciile medicale, serviciile sociale și alte 
servicii publice, mai ales pentru a promova, în toate domeniile vieții economice, sociale, 
politice și culturale, o egalitate deplină și efectivă între persoanele care aparțin unei 
minorități naționale și cele care aparțin majorității;

Femeile și copii în situații de conflict armat 

117.apreciază atenția deosebită suscitată de implementarea rezoluțiilor referitoare la femei, 
pace și securitate, în cadrul politicilor UE, așa cum rezultă din Raportul privind 
indicatorii UE pentru o abordare cuprinzătoare a punerii în aplicare de către UE a 
Rezoluțiilor 1325 și 1820 ale Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și 
securitatea”; salută acțiunea politice ale UE în vederea prelungirii mandatului 
Reprezentantului Special al Secretarului General al ONU privind copiii și conflictele 
armate, la Adunarea Generală a ONU; împărtășește opinia exprimată în Concluziile 
Consiliului din 1 decembrie 2011 privind politica de securitate și apărare, și anume că, în 
toate fazele ale misiunilor PSAC, trebuie acordată o atenție continuă și sistematică 
aspectelor legate de drepturile omului, de gen și copiilor afectați de conflictele armate;

118.consideră că, pentru a asigura participarea efectivă a femeilor, ele fiind subreprezentate în 
organizațiile politice, precum și în organizațiile societății civile, este important să se 
prevadă module de pregătire și de sprijin pentru angajații din instituțiile europene care se 
ocupă de aspectele de gen și pentru femeile care lucrează pe teren, pentru a le permite 
acestora să contribuie efective la aceste procese de pace și de rezolvare a conflictelor;

119.recunoaște că progresele concrete în îmbunătățirea situației femeilor și copiilor în situații 
de conflict armat de multe ori depind de realizarea unor structuri clare și unificate de 
responsabilizare în cadrul serviciilor militare și de securitate, sub control civil; îndeamnă, 
prin urmare, instituțiile UE relevante să urmărească și să implementeze mai multe metode 
eficiente de reformare a sectorului de securitate în țările de conflict și post-conflict, 
acordând o atenție deosebită drepturilor femeilor și ale copiilor, incluziunii și 
responsabilizării în acel context; invită SEAE și Comisia să ia în considerare acest aspect 
atunci când planifică și implementează instrumentele de asistență externă care se ocupă 
de reformarea sectorului de securitate, inclusiv importanța responsabilizării femeilor în 
reconstrucția post-conflict;

120.solicită ca dezarmarea, reabilitarea și reintegrarea copiilor-soldați să fie elemente centrale 
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ale politicilor UE care au ca scop consolidarea drepturilor omului, protecția copiilor și 
înlocuirea violenței cu mecanisme politice de soluționare a conflictelor;

121.își exprimă profunda îngrijorare cu privire la regiunea Marilor Lacuri din Africa, unde 
violul este o armă de război pentru eradicarea unor grupuri întregi de populație;

Drepturile femeilor

122.îndeamnă UE să consolideze acțiunea sa de stopare a practicilor de mutilare genitală a 
femeilor, căsătoriile precoce și forțate, crimele de onoare și avorturile selective în funcție 
de sexul fătului; insistă asupra faptului că aceste politici ar trebui să constituie elemente 
esențiale în abordarea UE a cooperării pentru dezvoltare; subliniază importanța accesului 
la mijloace medicale adecvate și a informațiilor și educației cu privire la sănătatea și 
drepturile sexuale și reproductive și la binele femeilor și fetelor din toate țările;

123.constată că în continuare nu se acordă suficientă atenție încălcării drepturilor sexuale și 
reproductive care subminează eforturile de îndeplinire a angajamentelor Programului de 
acțiune de la Cairo, adoptat la Conferința internațională din 1994 a Organizației 
Națiunilor Unite referitoare la Populație și dezvoltare (CIPD), și nu se acordă suficientă 
atenție nici contracarării discriminării, inclusiv a discriminării și inegalității de gen, în 
cadrul strategiilor privind populația și dezvoltarea;  subliniază că progresul privind 
sănătatea reproductivă a fost limitat în anumite contexte de încălcări precum căsătoriile 
copiilor, căsătoriile premature și forțate și lipsa punerii în aplicare a unei vârste minime 
legale de căsătorie, practici coercitive precum sterilizarea forțată sau MGF, precum și 
refuzul autonomiei femeilor și fetelor de a lua decizii cu privire la sănătatea lor sexuală și 
reproductivă fără discriminare, coerciție și violență; solicită ca Programul de acțiune de la 
Cairo să fie implementat în aspectele legate de politica privind drepturile omului și 
dezvoltare, pentru a promova egalitatea de gen și drepturile femeilor și ale copiilor, 
inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile în acest domeniu;

124.îndeamnă UE și statele sale membre să ia măsurile necesare pentru ca procesul de 
revizuire operațională ICPD+20 să conducă la o revizuire cuprinzătoare a tuturor 
aspectelor legate de exercitarea deplină a drepturilor sexuale și reproductive și să 
reafirme o abordare fermă și progresivă a drepturilor sexuale și reproductive pentru toți, 
care să fie conformă standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului și să 
crească responsabilitatea guvernelor pentru realizarea obiectivelor convenite; invită, în 
special, UE și statele sale membre să se asigure că procesul de revizuire se desfășoară în 
mod participativ și că oferă diferitelor părți interesate, inclusiv societatea civilă, femeile, 
adolescenții și tinerii, posibilitatea de a participa în mod semnificativ la acesta; 
reamintește că cadrul pentru o astfel de revizuire trebuie să se bazeze pe drepturile 
omului și să pună un accent deosebit pe drepturile sexuale și reproductive;

125.solicită UE să colaboreze îndeaproape cu ONU Femei, la nivel bilateral, dar și la nivel 
internațional, regional și național, pentru a asigura respectarea drepturilor femeilor; 
subliniază îndeosebi necesitatea nu numai de a promova educația pentru sănătate și 
programele corespunzătoare pentru sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente, care sunt o parte importantă a politicii UE în materie de dezvoltare și drepturile 
omului față de țările terțe, dar și să asigure faptul că femeile au acces echitabil la 
sistemele publice de sănătate și servicii adecvate de ginecologie și obstetrică, astfel cum 
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sunt definite de Organizația Mondială a Sănătății;

126.îndeamnă Comisia și SEAE să acorde o atenție deosebită mutilării genitale a femeilor, ca 
parte a unei strategii globale de combatere a violenței împotriva femeilor, inclusiv 
elaborării unui plan de acțiuni al UE privind această problemă, respectând principiul 
diligențelor necesare; încurajează SEAE și statele membre să continue să abordeze 
problema mutilării genitale a femeilor în dialogurile lor politice și în cele privind 
politicile publice, cu țările partenere în cazul în care mai există această practică, și să 
includă în aceste dialoguri ale apărătorilor drepturilor omului care se ocupă deja de 
stoparea acesteia lucru, împreună cu fetele și femeile afectate în mod direct de această 
practică, liderii comunității, liderii religioși, profesori, lucrători în domeniul sănătății, 
precum și oficiali guvernamentali, atât la nivel local, cât și național; subliniază 
necesitatea ca SEAE să elaboreze un set de instrumente specifice privind mutilarea 
genitală a femeilor, ca parte a acțiunilor sale de implementare a cadrului strategic al UE 
privind drepturile omului și democrația ;

127. subliniază că progresele în materie de sănătate reproductivă au fost limitate în anumite 
contexte de încălcări precum căsătoriile copiilor, căsătoriile premature și forțate și lipsa 
punerii în aplicare a unei vârste minime legale de căsătorie, precum și de practici 
coercitive precum sterilizarea forțată sau MGF;

128.salută angajamentul mai multor state membre de combatere a violenței împotriva 
femeilor, a violenței domestice și a MGF, în special în privința aspectelor 
transfrontaliere; reafirmă necesitatea unei coerențe privind politicile interne și externe ale 
UE cu privire la aceste aspecte și îndeamnă Comisia să acorde prioritate eliminării 
violenței împotriva femeilor și fetelor, precum și asasinării femeilor, prin alocarea de 
resurse financiare adecvate, pentru a sprijini programele specifice și inovatoare, atât în 
cadrul UE, cât și în țările terțe; încurajează UE și statele sale membre să semneze și să 
ratifice Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice;

129.salută adoptarea Directivei 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 
aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea 
victimelor acestuia, precum și elaborarea de către Comisie a unei noi strategii UE pentru 
perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane; reamintește că traficul de 
persoane este un fenomen transnațional complex care își are originile în vulnerabilitatea 
datorată sărăciei, lipsei de cultură democratică, inegalității de gen și violenței asupra 
femeilor; subliniază faptul că este necesar să se insiste mai mult pe dimensiunea de gen în 
cadrul dialogului cu țările terțe în acest domeniu și invită toate statele membre care încă 
nu au ratificat Protocolul ONU privind traficul de persoane, denumit „Protocolul de la 
Palermo”, și Convenția Consiliului Europei privind combaterea traficului de persoane să 
facă acest lucru cât mai curând posibil;

130.insistă asupra rolului crucial pe care îl joacă femeile în viața politică a țărilor vecine din 
partea de sud; salută rezultatele alegerilor care au determinat o creștere considerabilă a 
numărului de femei în mediile politice;

131.solicită Consiliului, Comisiei și statelor membre să promoveze în special ratificarea și 
implementarea de către statele membre ale Uniunii Africane a Protocolului privind 
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drepturile femeii în Africa al Uniunii Africane;

Drepturile copilului

132.reamintește angajamentul specific din Tratatul de la Lisabona privind atenția acordată 
drepturilor copiilor în politicile externe ale UE; subliniază faptul că adoptarea aproape 
universală a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului oferă un fundament juridic 
internațional deosebit de solid pentru a continua politicile progresiste din acest domeniu; 
recomandă ca drepturile copilului să fie luate în considerare în toate politicile și acțiunile 
UE; solicită, de aceea, țărilor care nu au ratificat încă Convenția să facă acest lucru și să o 
aplice cât mai curând, împreună cu protocoalele sale opționale;

133.atrage atenția asupra problemei grave existente în mai multe țări din Africa Subsahariană 
a copiilor acuzați de vrăjitorie, care are consecințe grave care variază de la excluziunea 
socială la infanticid și la uciderea rituală a copiilor ca o formă de sacrificiu; constată că 
statul are responsabilitatea de a proteja copiii împotriva tuturor formelor de violență și 
abuz și, prin urmare, îndeamnă, ÎR/VP, Reprezentantul Special al UE pentru drepturile 
omului, Comisia și SEAE să acorde o atenție deosebită protecției copiilor împotriva 
tuturor formelor de violență și situației acestor copii în cadrul dialogurilor pe tema 
drepturilor omului cu guvernele țărilor în cauză, precum și în programarea instrumentelor 
financiare externe;

134.invită SEAE și Comisia să garanteze, în cadrul politicilor externe ale Uniunii, drepturile 
copiilor în timpul procedurilor penale, prin răspunzând nevoii lor de protecție specială, în 
semn de recunoaștere a vulnerabilității acestora la victimizarea secundară și repetată, și să 
acorde o atenție majoră interesului superior al copilului, astfel cum se prevede în 
Directiva 2011/0129 (COD) referitoare la standardele minime privind drepturile 
victimelor, adoptată la 12 septembrie 2012;

135.salută Comunicarea Comisiei intitulată „O agendă a UE pentru drepturile copilului”, care 
integrează într-un singur document de politici obiectivele politice, atât interne și cât 
externe; reamintește angajamentul VP/ÎR în Comunicarea Comisiei intitulată „Drepturile 
omului și democrația în centrul acțiunilor externe ale Uniunii Europene” de a se 
concentra asupra drepturilor copiilor drept una dintre cele trei priorități ale campaniei; 
subliniază, totuși, că aceste angajamente trebuie transpuse în acțiuni prevăzute în buget și 
că trebuie monitorizată implementarea efectivă a acestei legislații;

136.solicită includerea consecventă a drepturilor copilului în strategiile pe țară privind 
drepturile omului ale UE, în conformitate cu angajamentul din Tratatul de la Lisabona; 
sprijină planurile vizând realizarea de progrese suplimentare în elaborarea de abordări 
care să aibă la bază drepturile omului, în cadrul cooperării pentru dezvoltare, după cum se 
prevede în planul de acțiune referitor la strategia UE în materie de drepturile omului; 
subliniază caracterul urgent al acestui imperativ în cazul drepturilor copilului, pentru a 
putea asigura un progres sustenabil pe termen mai lung; reafirmă faptul că, în anumite 
țări, fetele se află într-o situație deosebit de vulnerabilă;

137.sprijină necesitatea combaterii tuturor formelor de muncă forțată depusă de copii, a 
exploatării și a traficului de copii; solicită o mai bună punere în aplicare a normelor 
naționale și internaționale care promovează conștientizarea cu privire la abuzul copiilor 
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pe piața forței de muncă; subliniază faptul că copiii și adolescenții ar trebui să participe 
numai la activități care nu le afectează sănătatea și dezvoltarea personală sau care nu 
interferează cu școlarizarea lor;

Libertatea de gândire, de conștiință, de religie și de credință

138.subliniază că libertatea de gândire, de conștiință, de religie și de convingeri este un drept 
uman fundamental1, care cuprinde dreptul de a crede sau nu și libertatea de a afirma 
convingeri teiste, neteiste sau ateiste în privat sau în public, singur sau în cadrul unei 
comunități; subliniază că beneficierea de acest drept este esențială pentru dezvoltarea 
unor societăți pluraliste și democratice; invită UE să apere sistematic dreptul la libertatea 
de religie sau convingeri pentru toți, în conformitate cu convențiile ONU privind 
drepturile omului, în dialogurile politice cu țările terțe;

139.condamnă orice intoleranță, discriminare sau violență pe motive de religie sau convingeri, 
indiferent de locul și de persoana care se confruntă cu acestea, și indiferent dacă 
personale vizate sunt credincioase, apostați sau atei; își exprimă îngrijorarea profundă cu 
privire la creșterea numărului acestui tip de acte în diferite țări, comise împotriva 
reprezentanților minorităților religioase și a acelor voci modeste din tradițiile religioase 
majoritare care promovează societățile pluraliste și diverse, bazate pe respectul reciproc 
între persoane; își exprimă îngrijorarea cu privire la impunitatea acestor încălcări, la lipsa 
de imparțialitate a poliției și a sistemelor judiciare în tratarea acestor chestiuni și la 
absența unor sisteme de compensare adecvate a victimelor în numeroase țări din lume; 
constată că, în mod paradoxal, evenimentele din primăvara arabă, care ne-am fi așteptat 
să aducă o transformare prodemocratică, au adus în multe cazuri mai degrabă o 
deteriorare a libertăților și a drepturilor minorităților religioase, și condamnă ferm, prin 
urmare, toate actele de violență împotriva comunităților creștine, evreiești, musulmane și 
a altor comunități religioase; recunoaște necesitatea crescândă, în anumite țări, a unei 
transformări a conflictului și a unor eforturi de reconciliere, inclusiv a unor dialoguri 
interreligioase la diferite niveluri; solicită insistent UE și VP/ÎR, Reprezentantului special 
al UE pentru drepturile omului, Comisiei și SEAE să abordeze, în dialogurile UE cu țări 
terțe referitoare la drepturile omului, conținutul discriminatoriu și inflamatoriu din mass-
media, de exemplu, precum și obstacolele din calea profesării libere a credinței; consideră 
că în țările terțe unde minoritățile religioase se confruntă cu încălcări ale drepturilor lor, 
astfel de probleme nu pot fi soluționate prin izolarea acestor minorități de societate pentru 
a le proteja, creând astfel „societăți paralele”;

140.este deosebit de preocupat de situația din China, unde sunt sistematic persecutate 
persoanele care își practică religia în afara cadrului aprobat în mod oficial, inclusiv 
creștinii, musulmanii, budiștii și adepții Falun Gong; în plus, invită guvernul chinez să 
pună capăt propriei sale campanii de rele tratamente și hărțuire îndreptate împotriva 
adepților Falun Gong care se confruntă cu sentințe lungi de închisoare și „reeducare prin 
muncă” pentru exercitarea dreptului lor la libertatea de religie și de credință, care au ca 
scop să îi constrângă să renunțe la convingerile lor spirituale, în pofida ratificării de către 
China a Convenției ONU împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, 
inumane sau degradante; îndeamnă China să ratifice Pactul internațional cu privire la 

1 Rezoluția Parlamentului European din 20 ianuarie 2011 referitoare la situația creștinilor în contextul libertății 
religioase, JO C 136E, 11.5.2012, p. 53.
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drepturile civile și politice (PIDCP), așa cum a promis; îndeamnă autoritățile chineze să 
suspende și, ulterior, să modifice, prin intermediul unor veritabile procese consultative cu 
tibetanii, politicile care au cel mai mare impact negativ asupra budismului tibetan, a 
culturii și tradițiilor tibetane; este deosebit de preocupat de situația libertății de religie în 
Cuba, îndeosebi persecutarea crescândă a liderilor și a credincioșilor bisericilor catolice și 
protestante;

141.subliniază că legislația internațională în domeniul drepturilor omului recunoaște libertatea 
de gândire, de conștiință, de religie, de convingeri și de afiliere politică, astfel încât 
statutul oficial sau nu al acesteia nu ar trebui să fie o precondiție a practicării unei religii 
sau a exercitării dreptului de afiliere politică; subliniază cu îngrijorare că, în China, toate 
persoanele care doresc să practice o religie, inclusiv cele cinci religii oficiale – budistă, 
taoistă, musulmană, romano-catolică și protestantă – trebuie să se înregistreze la autorități 
și trebuie să funcționeze sub supervizarea unor consilii de administrație controlate de 
guvern, acest lucru interferând cu autonomia lor religioasă și restricționându-le 
activitatea; constată, de asemenea, cu îngrijorare, faptul că grupurile religioase 
neînregistrate, inclusiv bisericile interne („house churches”) și adepții Falun Gong, se 
confruntă cu diferite forme de tratamente inadecvate care le restricționează activitățile și 
întrunirile, printre care confiscarea proprietăților și chiar detenția sau pedepse cu 
închisoarea;

142.salută faptul că libertatea de religie și de credință este inclusă în temele din programele de 
formare oferite personalului UE; își reiterează cu fermitate apelul pentru crearea unui set 
de instrumente de promovare a dreptului la libertatea de religie sau convingeri, ca parte a 
politicii externe a UE; salută, în acest context, angajamentul UE de a dezvolta orientări 
privind libertatea de religie sau de convingeri, conform punctului 23 din Planul de acțiune 
al UE privind drepturile omului și democrația; ia act de faptul că aceste orientări ar trebui 
să fie în concordanță cu strategiile de țară ale UE privind drepturile omului și să includă o 
listă de verificare privind libertățile necesare pentru exercitarea dreptului la libertatea de 
religie sau de convingeri, pentru a evalua situația dintr-o anumită țară, precum și o 
metodologie pentru a ajuta la identificarea încălcărilor libertății de religie sau de 
convingeri; subliniază necesitatea ca Parlamentul European și organizațiile societății 
civile să fie implicate în pregătirea acestor orientări; încurajează UE să asigure coerența 
dintre noile orientări și prioritățile incluse în strategiile de țară ale UE în domeniul 
drepturilor omului; subliniază importanța integrării libertății de religie sau de convingeri 
în politicile UE pentru dezvoltare și alte politici externe;

143.îndeamnă UE să răspundă proactiv la utilizarea sporită a legislației în materie de 
apostazie, blasfemie și anti-convertire și la rolul pe care aceasta îl joacă în creșterea 
intoleranței religioase și a discriminării; subliniază faptul că dreptul internațional include 
dreptul de a avea, de a adopta și de a schimba o religie sau convingere; invită VP/ÎR și 
instituțiile UE să ia măsuri împotriva practicilor inacceptabile, exercitând presiuni asupra 
țărilor terțe respective, cu un accent special asupra partenerilor UE care efectuează încă 
astfel de practici, pentru a se asigura că acestea sunt eliminate; încurajează UE să critice 
public utilizarea de către guverne a unor astfel de legi și să susțină dreptul persoanelor de 
a-și schimba religia, în special în acele țări în care apostazia se pedepsește cu moartea;

144.subliniază importanța protejării libertății de gândire, religie și convingeri, inclusiv a 
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ateismului și a altor forme de non-credință, în temeiul convențiilor internaționale privind 
drepturile omului, și insistă asupra faptului că o astfel de libertate nu ar trebui subminată 
de aplicarea legislației în materie de blasfemie utilizată pentru oprimarea și persecutarea 
celor cu o religie sau convingeri diferite; subliniază faptul că, deși legislația în materie de 
blasfemie este promovată adesea cu pretextul de a reduce tensiunile sociale, în realitate 
aceasta nu face decât să contribuie la creșterea tensiunilor și a intoleranței, îndeosebi față 
de minoritățile religioase; reamintește, în această privință, că într-o serie de state 
interzicerea, confiscarea și distrugerea atât a locurilor de cult, cât și a publicațiilor 
religioase și interdicțiile privind pregătirea clerului constituie practici curente; îndeamnă 
instituțiile UE să reacționeze la aceste violențe în contactele lor cu guvernele relevante; 
solicită o poziție fermă împotriva instrumentalizării legislației în materie de blasfemie cu 
scopul de a persecuta membrii minorităților religioase;

145.subliniază importanța integrării libertății de religie sau de convingeri în politicile UE 
pentru dezvoltare, prevenirea conflictelor și combaterea terorismului; salută eforturile 
incluzive ale dialogului intercultural și interconfesional și cooperarea la diferite niveluri, 
care implică liderii comunităților, femei, tineri și reprezentanți ai minorităților etnice, în 
promovarea coeziunii sociale și a societăților pașnice; salută angajamentul UE de a 
prezenta și promova dreptul la libertatea de religie sau de convingeri în cadrul 
forumurilor internaționale și regionale, inclusiv ONU, OSCE și Consiliul Europei și alte 
mecanisme regionale, și solicită un dialog constructiv cu Organizația Țărilor Islamice cu 
privire la îndepărtarea de la terminologia referitoare la combaterea defăimării religiilor; 
încurajează UE să prezinte în continuare rezoluția sa anuală referitoare la libertatea de 
religie sau de convingeri în cadrul Adunării Generale a ONU;

146.salută declarația comună a ÎR/VP, a Secretarului General al OIC, a Secretarului General 
al Ligii Arabe și a Comisarului Uniunii Africane pentru pace și securitate din 20 
septembrie 2012, care a reafirmat respectul pentru toate religiile și importanța 
fundamentală a libertății de religie și a toleranței, recunoscând totodată pe deplin 
importanța libertății de exprimare; condamnă orice promovare a urii religioase și a 
violenței și regretă profund pierderea de vieți omenești ca urmare a atacurilor recente 
asupra misiunilor diplomatice; transmite condoleanțe familiilor victimelor;

147.constată că libertatea de religie sau convingeri este interconectată cu chestiuni legate de 
recunoaștere, egalitatea de cetățenie și egalitatea de exercitare a drepturilor într-o anumită 
societate; încurajează UE să depună eforturi pentru egalitate și cetățenie egală ca o 
prioritate pentru reprezentanții grupurilor marginalizate și discriminate în societate; 
subliniază, de asemenea, importanța de a susține inițiativele și a face posibilă finanțarea 
pentru societatea civilă și apărătorii drepturilor omului în eforturile lor de combatere a 
discriminării, a intoleranței și a violenței pe motive de religie sau convingeri;

148.îndeamnă SEAE să dezvolte o capacitate permanentă în cadrul structurii sale pentru a 
monitoriza și a analiza rolul religiei sau al convingerilor în societățile contemporane și 
relațiile internaționale, și să integreze chestiunea libertății de religie sau de convingeri în 
cadrul direcțiilor și al unităților geografice și tematice; încurajează SEAE să prezinte 
anual rapoarte Parlamentului cu privire la evoluția libertății religioase sau a credinței în 
lume;
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149.subliniază importanța de a susține inițiativele și a face posibilă finanțarea pentru 
societatea civilă și apărătorii drepturilor omului în eforturile lor de combatere a 
discriminării, a intoleranței și a violenței pe motive de religie sau convingeri; consideră 
că sistemele de ajutor IEDDO pentru fiecare țară ar trebui să acorde prioritate finanțării 
pentru protecția și promovarea libertății de religie sau de convingeri în țările în care 
strategia UE pe țară a identificat acest drept ca fiind o problemă prioritară;

150.încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe 
și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, 
Serviciului European pentru Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor 
membre și ale țărilor candidate, Organizației Națiunilor Unite, Consiliului Europei, 
precum și guvernelor țărilor și teritoriilor menționate în această rezoluție.
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ANEXA I

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN 
JANUARY AND DECEMBER 2011

THE SAKHAROV PRIZE 2011

The winner of the Sakharov 
Prize 2011

Asmaa Mahfouz (Egypt)

Ahmed al-Zubair Ahmed
al-Sanusi (Libya)

Razan Zaitouneh (Syria)

Ali Farzat (Syria) 

Mohamed Bouazizi (Tunisia) 

The Sakharov Prize 2011 was awarded to five persons representing 
the Arab people in recognition of their drive for freedom and human 
rights and their contribution to historic changes in the Arab world.

Ms Mahfouz joined the Egyptian April 6th Youth Movement in 
2008, helping to organise strikes for fundamental rights. Sustained 
harassment of journalists and activists by the Mubarak regime as 
well as the Tunisian example prompted Ms Mahfouz to organise her
own protests. Her Youtube videos, Facebook and Twitter posts 
helped motivate Egyptians to demand their rights in the Tahrir 
Square. After being detained by the Supreme Council of
Armed forces, she was released on bail due to pressure from 
prominent activists

Mr Ahmed al-Sanusi, also known as the longest-serving “prisoner 
of conscience”, spent 31 years in Libyan prisons as a result of an 
attempted coup against Colonel Gaddafi. A member of the National 
Transitional Council, he is now working to “achieve freedom and 
race to catch up with humanity” and establish democratic values in 
post-Gaddafi Libya.

Ms Zaitouneh, a human rights lawyer, created the Syrian Human 
Rights Information Link blog (SHRIL) which reports on current 
atrocities in Syria. She publicly revealed murders and human rights 
abuses committed by the Syrian army and police. Her posts have 
become an important source of information for international media. 
She is now hiding from the authorities who accuse her of being a 
foreign agent and have arrested her husband and younger brother.

Mr Farzat, a political satirist, is a well-known critic of the Syrian 
regime and its leader President Bashar al-Assad. Mr Farzat became 
more straightforward in his cartoons when the March 2011 uprisings 
began. His caricatures ridiculing Bashar al-Assad’s rule helped to 
inspire revolt in Syria. In August 2011, the Syrian security forces 
beat him badly, breaking both his hands as “a warning”, and 
confiscated his drawings.

Mr Bouazizi, a Tunisian market trader set himself on fire in protest 
at incessant humiliation and badgering by the Tunisian authorities. 
Public sympathy and anger inspired by this gesture led to the 
ousting of Tunisian President Zine El Abidine Ben Ali. Mr 
Bouazizi’s selfimmolation also sparked uprisings and vital changes 
in other Arab countries such as Egypt and Libya, collectively known 
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as the “Arab Spring”. Mr Bouazizi received the prize posthumously.

SHORTLISTED 
NOMINEES

       BACKGROUND

Dzmitry Bandarenka Dzmitry Bandarenka is a Belarusian civil activist and member of 
the Belarusian Association of Journalists. He is one of the founders 
of the Charter’97 civil initiative and co-ordinator of the European 
Belarus civil campaign. During the 2010 presidential campaign he 
was the proxy of the opposition presidential candidate Andrei 
Sannikau. After attending the pro-democracy rally in Minsk on 19 
December 2010, Dzmitry was beaten and arrested and taken to a 
KGB detention centre. He was charged with participating in and 
organising mass disturbances and on April 27 he was sentenced to 2 
years in penal colony. On August 17, Dzmitry Bandarenka was 
discharged from Minsk hospital Nr 5 after serious spinal surgery 
and sent back to the Interior Ministry’s detention facility in 
Valadarski Street. He was subjected to inhuman and degrading 
treatment whilst in custody. 

The San José de Apartadó 
Peace Community

This Colombian community of “campesinos”, i.e. peasant farmers, 
has become an internationally recognized symbol of courage, 
resilience and dedication to the values of peace and justice, in an 
environment of brutality and destruction. As part of their non- 
violent resistance, they refuse to take part in the conflict, to bear 
arms, or to collaborate with any armed actors, in spite of the 
pressure they face. The community members struggle courageously 
and peacefully to reassert and maintain their right to live a decent 
life on the land they cultivate. Their courage has cost them dearly: 
the community states that, of their 1300 members, 180 have been 
killed. The members of the Peace Community of San José de 
Apartadó are constantly facing death threats by the various groups 
involved in the Colombian civil war as well as in the traffic of drugs 
and arms in the region. Nonetheless, the community of San José de 
Apartadó has not given up in their fight for a peaceful society.
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AFGHANISTAN

Gulnaz After reporting to the police that she had been 
raped, Gulnaz, 19 years old at the time, was 
sentenced to 12 years in prison for adultery in 
2009. She was released in December 2011. 
However, pressure was put on her, from the court 
and from others, to marry the man who had raped 
her.  

In its resolution adopted on 15 
December 2011, the European 
Parliament:

- Welcomed the recent decision 
of President Karzai to pardon 
Gulnaz

- Reiterated that the support of 
the European Union and its 
Member States for the 
reconstruction of Afghanistan 
must include concrete measures 
to eradicate discrimination 
against women in order to 
strengthen respect for human 
rights and the rule of law

AZERBAIJAN

Jabbar Savalan 
Bakhtiyar Hajiev 

Tural Abbasli

Eynulla Fatullayev

Adnan Hajizade

Savalan (member of the youth group of the 
Azerbaijan Popular Front Party (APFP) and 
Hajiev (activist and former parliamentary 
candidate) were apparently targeted for using 
Facebook to call for demonstrations against the 
government. Mr Savalan was sentenced to two 
and a half years in prison for allegedly possessing 
drugs and Mr Hajiev was arrested on 4 March 
after calling on Facebook for demonstrations 
against the government and now faces two years 
in jail for allegedly vading military service. 
Serious doubts exist as regards the fairness of the 
trials of Mr Savalan and Mr Hajiyev

Head of the Youth Organisation of the Musavat 
Party. Was one of 200 activists who were arrested 
on 2 April 2011.

Jailed journalist. The European Court of Human 
Rights ordered the Republic of Azerbaijan to 
release Fatullayev  from prison and to pay him 
EUR 25 000 in moral damages.

Two bloggers who were released from jail prior to 

In its resolution adopted on 12 
May 2011, the European 
Parliament:

- Expressed its deep concern at 
the increasing number of 
incidents of harassment, attacks 
and violence against civil 
society and social network 
activists and journalists in 
Azerbaijan

- Called on the Azerbaijani 
authorities to release all 
members of the opposition, 
youth activists and bloggers 
remaining in custody after the 
peaceful demonstrations of 11 
March and 2 and 17 April 2011 
and to release Mr Savalan and 
Mr Hajiyev and to drop the 
charges against them

- Urged the authorities to 
safeguard all necessary 
conditions to allow the media, 
including opposition media, to 
operate, so that journalists can 
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Emin Abdullayev 
(Milli)

Rafig Tagi

Samir Sadagatoglu

Tural Abassli

Elkin Aliyev

Seymur Khaziyev

the adoption of this resolution.

Prominent Azerbaijani writer and journalist. He 
died in Baku on 23 November 2011 from the 
injuries he had sustained during a brutal knife 
attack four days earlier. Rafig Tagi had reportedly 
been receiving death threats in the weeks prior to 
the attack, believed to be in retaliation for an 
article, amongst others, published on the Radio 
Azadlyq (Liberty) website on 10 November 2011, 
in which he criticised the current Iranian 
Government. A leading Iranian cleric, Grand 
Ayatollah Fazel Lankarani, issued a fatwa calling 
for Rafiq Tagi to be killed.

Editor of the Sanat newspaper. The 
abovementioned  fatwa also called for Samir 
Sadagatoglu to be killed

Abassli, leader of the opposition Musavat party’s 
youth wing and blogger critical of the 
government. He was sentenced to administrative 
sentences on 16 March 2011 after rallies on 11 
and 12 March against corruption within the 
government. On April 2 he was sentenced to 
prison for 2.5 years for “organizing public 
disorder”. He was released in June 2012 on a 
Presidential pardon. 

Reporter for Azerbaijan News Network who was 
sentenced to seven days in detention after the 
abovementioned rallies. The police contended that 
he participated in the protests and obeying police 
orders. Aliyev said he was working as a journalist 
covering the rallies. 

Works for the opposition newspaper Azadliq. He 

work and report freely without 
any pressure

In its resolution adopted on 15 
December 2011, the European 
Parliament:

- Strongly condemned the 
murder of Rafig Tagi and 
expresses its concern over the 
safety of Samir Sadagatoglu

- Called on the Azerbaijani 
authorities to do their utmost to 
protect the life and safety of 
Samir Sadagatoglu

- Called on the Iranian 
authorities to offer all necessary 
cooperation to the Azerbaijani 
authorities during the 
investigation of the murder of 
Rafig Tagi

A letter of concern was sent on 
27 April 2011
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Ramin Deko

Eynulla Fatullayev

has allegedly been threatened and beaten several 
times after publishing critical material about the 
authorities and the President of Azerbaijan. 

Journalist for the opposition newspaper Azadliq 
who was participating in the protests of 2 April. 
On 3 April, he was reportedly forced into a car 
and taken to a village called Mashtaga where he 
was detained for 6 hours. During this day he was 
pressured to stop publishing critical material about 
the government. After reporting the abduction he 
was beaten by two men who said it was for not 
listening to the warning he had received during the 
day of the abduction. 

Newspaper editor and outspoken journalist. He 
was jailed in 2007 on charges that included 
terrorism and defamation. He remained in jail 
until his pardon in May 2011 despite a ruling in 
the European Court of Human Rights that had 
found him wrongfully imprisoned. While in prison 
he was denied access to medical care despite his 
the deterioration of his health. 

BAHRAIN

Ali Abdullah Hassan 
al-Sankis 

Abdulaziz Abdulridha 
Ibrahim Hussain

22 May 2011 the death sentences imposed on Ali 
Abdullah Hassan al-Sankis and Abdulaziz 
Abdulridha Ibrahim Hussain for killing two 
policemen during anti-government protests in 
Bahrain were upheld by the National Safety Court 
of Appeal. The executions were postponed until 
September.

In its resolution adopted on 7 
July 2011, the European 
Parliament

- Condemned the repression in 
Bahrain and urges the 
immediate and unconditional 
release of all peaceful 
demonstrators, including 
political activists, journalists 
and human rights defenders

- Called on the Bahraini 
authorities to commute the 
death sentences of Ali Abdullah 
Hassan al-Sankis and 
Abdulaziz Abdulridha Ibrahim 
Hussain, and to reinstate the de 
facto moratorium on capital 
punishment
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Dr Abduljalil Al-
Singace Abdulhadi Al-
Khawaja

Nabeel Rajab

Jalila al-Salman

Ali ‘Abdullah Hassan 
al-Sankis
‘Abdulaziz 
‘Abdulridha Ibrahim 
Hussain

Ahmed al-Jaber al-
Qatan

Mr Abdulhadi Al-
Khawaja

Bloggers and human rights activists. They were 
amongst the group of at least 21 prominent 
Bahraini human rights activists and opponents of 
the regime, who on 6 September 2011 had their 
sentences confirmed by the military-run National 
Safety Appeal Court. This was reportedly for 
plotting to overthrow the government.

Deputy Secretary General of the International 
Federation for Human Rights (FIDH) and 
President of the Bahrain Centre for Human Rights. 
He was prevented from leaving the country and 
remains under threat and harassment by the 
security forces.

Former Vice-President of the Bahrain Teachers’ 
Association. She was arrested for the second time 
at her home on 18 October 2011.

Accused of killing two policemen during anti-
government protests in Bahrain. Their death 
sentences were upheld by the National Safety 
Court of Appeal on 22 May. The case of the two 
men was referred on appeal to Bahrain’s Court of 
Cassation, whose verdict was scheduled for 28 
November 2011

Ahmed al-Jaber al-Qatan was allegedly shot while 
participating in an anti-government protest on 6 
October 2011 near the capital Manama. 

Human rights defender and former President of 
the Bahraini Centre for Human Rights (BCHR) 
who has also worked as Protection Co-ordinator 
with human rights NGO Front Line. On 9 April 
2011, he was arrested and beaten unconscious by 
police in Al-Manama. His whereabouts remained 
unknown. In 2012 Amnesty International has 
reported that he was on a hunger strike and that is 
health was rapidly deteriorating. They consider 
him a prisoner of conscience. 

In its resolution adopted on 27 
October 2011, the European 
Parliament

- Condemned the repression of 
citizens in Bahrain which led to 
dozens of deaths and injuries 
and urges the immediate and 
unconditional release of all 
peaceful demonstrators, 
political activists, human rights 
defenders, doctors and 
paramedics, bloggers and 
journalists

- Condemned the use of special 
military courts to try civilians 
and stressed that civilians must 
be tried in civilian courts and 
that every detained person 
deserves a fair trial

- Called on the Bahraini 
authorities and the King of 
Bahrain to commute the death 
sentences of Ali ‘Abdullah 
Hassan al-Sankis and 
‘Abdulaziz ‘Abdulridha 
Ibrahim Hussain and urged the 
Bahraini authorities to declare 
an immediate moratorium

A letter of concern was sent on 
12 April 2011
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BELARUS

Mr Niakliayeu

Danil Sannikov

Irina Khalip 

Uladzimir Niakliayeu 
Andrei Sannikov 
Mikalay Statkevich 
Aleksey Michalevich

Pavel Sevyarynets 
Anatoly Lebedko

Ales Michalevic 

Protester attacked on Election Day

Three-year-old son of the Presidential candidate 
Andrei Sannikov whom the Belarusian authorities 
attempted to take into state custody.

Investigative journalist, who was jailed after the 
19 December 2010 elections and was later given a 
suspended sentence. She is also the wife of the 
former presidential candidate Andrei Sannikov.

Presidential candidates who were arrested and 
detained in the aftermath of the presidential 
elections. Sannikov was sentenced to five years, 
Statkevich to six years. Michalevic later alleged 
that he and other detainees had been subjeted to 
torture and ill-treatment. They were all recognised 
as prisoners of conscience by Amnesty 
International. 

Leaders of the democratic opposition who were 
arrested and detained in the aftermath of the 
elections in December 2010. 

Former presidential candidate imprisoned in the 
aftermath of the post-election protests. He was 
only released on 26 February 2011 after signing a 
commitment to collaborate with the Belarusian 
KGB that he has since publicly renounced. Has 
given an account of the mental and physical 
torture to which the political prisoners were 
subjected

In its resolution adopted on 20 
January 2011, the European 
Parliament:

- Considered that the 
Presidential elections of 
19 December 2010 failed to 
meet international standards of 
free, fair and transparent 
elections.

- Condemned the use of brutal 
force by the police and KGB 
services against the protesters 
on Election Day.

- Strongly condemned the arrest 
and detention of peaceful 
protesters and most of the 
presidential candidates; the 
leaders of the democratic 
opposition as well as great 
number of civil society 
activists, journalists, teachers 
and students 

- Demanded an immediate and 
unconditional release of all 
those detained during Election 
Day and in its aftermath 
including the prisoners of 
conscience recognised by 
Amnesty International

In its resolution adopted on 10 
March 2011, the European 
Parliament:

- Condemned the lack of 
respect shown for the 
fundamental rights of freedom 
of assembly and of expression 
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Natalia Radina

Aliaksandr 
Atroshchankau, 
Aliaksandr 
Malchanau, 
Dzmitry Novik, 
Vasil Parfiankou 

Aleh Ahiejev 
Pavel Sapelko 
Tatiana Ahijeva
Uladzimir Touscik 
Tamata Harajeva

Alyaksandr 
Pylchanka

Ales Mikhalevich
Uladzimir Nyaklyaeu 
Vital Rymasheuski
Andrey Sannikau
Mikalay Statkevich 
Dimitrji Uss 

Editor of the opposition Charter 97 website. She 
was arrested in December 2010 and charged with 
organising and participating in mass unrest that 
followed the presidential elections. She was 
released from the KGB pre-trial detention centre 
but forbidden to leave her home town until the 
investigation into her case is completed. Radina 
has declared that during her detention, KGB 
officers had subjected her to psychological 
pressure and attempted to recruit her as a KGB 
informant.

Members of the electoral campaign teams of 
democratic opposition candidates Uladzimir 
Niakliayeu and Andrei Sannikau. They were 
sentenced to three to four years’ imprisonment in 
a high-security colony in connection with the 
demonstrations of 19 December 2010. Their 
lawyers have stated that the authorities failed to 
prove their guilt.

Lawyers of some of those accused in the criminal 
case brought on the charge of mass riot. Affected 
by the decision taken by the Minsk City College 
of Lawyers to withdraw their licences. 

Chairman of the Minsk City Bar Association. He 
was dismissed by the Justice Minister for 
expressing his concern about the ministry’s 
decision to revoke the licences of four lawyers 
involved in a so-called riot case.

Presidential candidates who at the time of the 
writing of this resolution faced trials which could 
result in sentences of up to 15 years’ 
imprisonment. Ales Mikhalevich fled the country 
to avoid trial. On 28 February 2011 Ales 
Mikhalevic issued a statement giving an account 
of the mental and physical torture to which the 

by the Belarusian authorities 
and called for the immediate 
and unconditional release of all 
of the protestors detained and 
for all politically motivated 
charges brought against them to 
be dropped.

- Condemned the lack of 
respect shown for the 
fundamental rights of freedom 
of assembly and of expression 
by the Belarusian authorities.

- Condemned in the strongest 
terms the use of torture against 
prisoners

- Condemned the decision 
taken by the Minsk City 
College of Lawyers and the 
dismissal of Alyaksandr 
Pylchanka.

In its resolution adopted on 12 
May 2011, the European 
Parliament:

- Strongly condemned all 
convictions on the basis of the 
criminal charge of ‘mass 
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Pavel Seviarynets
Vladimir Kobets 
Sergey Martselev

Anatol Lyabedzka
Natalya Radzina
Andrey Dzmitryeu
Syarhey Vaznyak 

Dzmitry Bandarenka

Aliaksandr 
Atroshchankau,
Aiaksandr 
Malchanau,
Dzmitry Novik
Vasil Parfiankou
Mikita Likhavid
Ales Kirkevich
Zmister Dashkevich 
Eduard Lobau, 
Paval Vinahradau
Andrei Pratasienya
Dzmitry Drozd
Uladzemir 
Khamichenka
Dzmitry Bandarenka

Olga Klasowska 

political prisoners were subject in order to coerce 
them into confessing and accepting evidence of 
their guilt

Campaign managers to abovementioned 
presidential candidates. At the time of the 
adoption of this resolution they faced trials which 
could result in sentences of up to 15 years’ 
imprisonment.

Lyabedzka  (leader of the opposition United Civic 
Party (AHP)), Radzina (on-line news portal 
editor-in-chief),  Dzmitryeu (campaign manager 
for opposition presidential candidate Uladzimer 
Nyaklyaeu) and Vaznyak (‘Tell the Truth!’ 
campaign activist) had been released from the 
KGB pre-trial detention centre and placed under 
house arrest whilst the investigation against them 
continues. Natalya Radzina has fled the country to 
avoid trial.

Bandarenka: a backer of Andrey Sannikau in a 
former presidential electoral campaign was sent to 
general regime penal colony for two years.

Aliaksandr Atroshchankau, Aliaksander 
Malchanau, Dzmitry Novik and Vasil Parfiankou 
(members of the electoral campaign teams of 
democratic opposition candidates Uladzimir 
Niakliayeu and Andrei Sannikau); Mikita 
Likhavid (member of the ‘For Freedom’ 
movement); Ales Kirkevich, Zmister Dashkevich 
and Eduard Lobau (‘Young Front’ activists); 
Paval Vinahradau (activist of the ‘Speak the 
Truth’ campaign); Andrei Pratasienya (non-
partisan activist); Dzmitry Drozd (historian); 
Uladzemir Khamichenka (protest participant) and 
Dzmitry Bandarenka (coordinator of the civil 
campaign ‘European Belarus’) were sentenced to 
between one and four years’ imprisonment in 
connection with the demonstrations of 19 
December 2010

Her case demonstrated that police are torturing 
people to force them to admit their alleged crimes 
against the state. 

rioting’ and found them 
arbitrary and politically 
motivated

- Considered all charges against 
the presidential candidates 
Vladimir Neklyayev, Vitaly 
Rymashevsky, Nikolai 
Statkevich, Dmitry Uss and 
Andrei Sannikov to be illegal 
and inadmissible and called for 
the candidates to be acquitted 
and spared any further 
persecution

- Expressed its deep concern at 
the deteriorating situation of 
human rights defenders in 
Belarus

- Condemned the persisting 
climate of fear and intimidation 
of political opponents in 
Belarus and the ongoing 
persecution of opposition 
figures since the December 
2010 presidential elections

- Condemned the systematic 
harassment and intimidation of 
and the mounting pressure on 
independent journalists and 
media outlets in Belarus

- Condemned the lack of any 
independent investigation into 
the use of brutal force by the 
police and KGB services 
against the protesters on 
election day
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Natalia Radina

Andrzej Poczobut 

Iryna Khalip

Ales Bialiatski

Marina Tsapok 
Maxim Kitsyuk
Andrey Yurov

Alik Mnatsnakyan 
Viktoria Gromova

Editor of the opposition Charter 97 website. She 
was arrested in December 2010 and charged with 
organising and participating in the mass unrest 
that followed the presidential elections. Radina 
was released from the KGB pre-trial centre and 
prevented from leaving her home town until the 
investigation in her case is completed. After her 
release, Radina declared that KGB officers had 
subjected her to psychological pressure and 
attempted to recruit her as a KGB informant 
during her detention.

Poczobut: a journalist with the Belsat television 
channel and Gazeta Wyborcza newspaper. He was 
arrested and was at the time of the adoption of this 
resolution facing up to two years’ imprisonment 
on the charge of ‘insulting the President’ 
following the articles he had published. He is 
recognised by Amnesty International as a prisoner 
of conscience. 

Journalist, and the wife of Andrey Sannikov. She 
was also arrested and faced charges in connection 
with the protests. She was, at the time of adoption 
of this resolution, under house arrest and had been 
banned from communicating with her husband.

President of the Human Rights Centre ‘Viasna’. 
The Belarusian President and several journalists in 
the state-owned media made defamatory 
allegations against Bialiatski and others, claiming, 
in their comments concerning the bomb attack on 
the Minsk subway, that ‘there [was] a fifth column 
in the country’.

Marina Tsapok and Maxim Kitsyuk (Ukrainian 
citizens) and Andrey Yurov (Russian citizen) are 
representatives of the Committee on International 
Control over the Human Rights Situation in 
Belarus. They were denied entry to the territory of 
Belarus.

Russian human rights defenders who were 
detained on 4 May 2011 in the office of the 
Human Rights Centre ‘Viasna’ and shortly after 
deported from Belarus and banned from re-
entering the country for two years.
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Ales Bialiatski 

Viktar Sazonau

Dzmitry Kanavalau
Uladzislau Kavalyou 

Human rights defender, Chair of the ‘Viasna’ 
Human Rights Centre and Vice-President of the 
International Federation for Human Rights. After 
being held at the detention centre of the 
Belarusian Interior Ministry, he was arrested in 
Minsk on 4 August 2011 on the formal charge of 
large-scale tax evasion (‘concealment of profits on 
a particularly large scale’) and indicted on 12 
August 2011.

Human rights activist arrested during a protest and 
was at the time of the writing of the resolution 
awaiting trial.

Sentenced to death by the Supreme Court in 
November 2011. They were accused of carrying 
out a terrorist attack in the Minsk subway in April 
2011. There were also reliable reports on 
procedural irregularities in the preliminary 
investigation and judicial examination, such as 
restrictions on the right to defense. 

In its resolution adopted on 15 
September 2011, the European 
Parliament:

- Strongly condemned the 
recent arrest of and allegations 
against Ales Bialiatski and 
called for him to be 
immediately and 
unconditionally released from 
custody and for the 
investigation and all the 
charges against him to be 
dropped

- Stressed that legal assistance 
between EU Member States 
and Belarus should not become 
a tool of political persecution 
and repression

-  Stressed that potential EU 
engagement with Belarus 
should be subject to strict 
conditionality and made 
contingent on a commitment by 
Belarus to respect democratic 
standards, human rights and the 
rule of law 

A letter of concern was sent on 
20 December 2011 
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BRAZIL

Cesare Battisti Cesare Battisti is an Italian citizen who was found 
guilty at seven trials and convicted in absentia, in 
final judgements handed down by the Italian 
courts, of four murders and of involvement in an 
armed group, robbery and possession of firearms, 
and sentenced to two terms of life imprisonment. 
Battisti went into hiding until he was arrested in 
Brazil in March 2007. He lodged an application 
with the European Court of Human Rights in 
respect of his extradition to Italy. The application 
was declared inadmissible in December 2006. On 
18 November 2009 the Brazilian Supreme Court 
decided to allow the extradition of Cesare Battisti. 
On 31 December 2010 the then-incumbent 
President decided to refuse the extradition of 
Battisti. On 6 January 2011 the President of the 
Brazilian Supreme Court refused the immediate 
release of Battisti and officially reopened the 
case, which was to be considered in February 
2011. 

In its resolution adopted on 20 
January 2011, the European 
Parliament:

- Pointed out that the 
partnership between the EU and 
Brazil is based on the mutual 
understanding that both parties 
uphold the rule of law and 
fundamental rights, including 
the right of defence and the 
right to a fair and equitable trial

CHINA

Ai Weiwei 

Liu Xianbin 

Liu Xiaobo

Internationally renowned artist and critic of the 
regime. On 3 April 2011, Ai Weiwei was detained 
while passing through security checks at Beijing 
airport and was not seen until he was released on 
bail in June 2011.

Democracy activist since the democracy 
movement protests in 1989. He is recognised as a 
prisoner of conscience by Amnesty International. 
In 2011 he was tried for “incitement to subvert 
state power” and was sentenced to 10 years.

Nobel Peace Price Laureate in 2010 and 
prominent scholar who among other things, was 
involved in drafting the Charter 08 and other 
writings calling for democratic reforms. He was 
charged with “inciting subversion of state power” 
and was sentenced to 11 years in prison.

In its resolution adopted on 7 
April 2011, the European 
Parliament:

- Condemned the unjustifiable 
and unacceptable detention of 
Ai Weiwei.

- Called for Ai Weiwei’s 
immediate and unconditional 
release.

- Stressed that Ai Weiwei’s 
detention is characteristic of the 
widespread recent crackdown 
on human rights activists and 
dissidents in China,

- Noted that China’s human 
rights record remains a matter 
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Liu Xia
Chen Guangcheng
Gao Zhisheng
Liu Xianbin, Hu Jia
Tang Jitian
Jiang Tianyong
Teng Biao
Liu Shihui
Tang Jingling
Li Tiantian
Ran Yunfei
Ding Mao
Chen Wei

Gao Zhiseng

Hu Jia

Zeng Jinyan

Chen Guangcheng
Yuan Weijin

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 was then subjected to enforced 
disappearance. In December 2011, only days 
before his five-year probation were to end, he was 
sentenced to three years in prison.

Prominent Chinese human rights activist and 
dissident and the 2008 laureate of the Sacharov 
Prize. Hu Jia has often been persecuted for his 
actions in China and in 2008 he was convicted for 
“inciting subversion of state”. After serving a 3.5 
years prison sentence he was released in June 
2011. However, his sentence also included that he 
would be “deprived of his political rights” 12 
months following his release.

Human rights activist and wife of Hu Jia. She was 
put in house arrest together with the couple’s 
infant daughter while her husband was in prison.

Guan Guangcheng is a human rights activist who, 
after being released from prison in September 
2010, suffered from serious illness and reportedly 
was refused by the authorities to seek medical 

for serious concern; emphasises 
the need to make a 
comprehensive assessment of 
the EU-China human rights 
dialogue.

A letter of concern was sent on 
2 March 2011 
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treatment. His family, including his wife Yuan 
Weijin, has been prevented from stepping out of 
their house.

EGYPT

Maikel Nabil Sanad

Alaa Abd El-Fattah 

Blogger who has criticised the role of the 
Egyptian military during and after the popular 
revolution. He was arrested by the military police 
on 28 March 2011 and was sentenced to three 
years’ imprisonment on 10 April 2011 on charges 
of ‘insulting the military’ after an unfair fast-track 
trial in a military court in the absence of his 
lawyer, family and friends. Amnesty International 
considers him to be a prisoner of conscience.

Blogger who has been a vocal critic of military 
rule in Egypt (Amnesty International). On 30 
October 2011, the Military Prosecutor called Alaa 
Abd El-Fattah for interrogation and subsequently 
ordered his provisional detention for 15 days 
(which was later renewed), after charging him 
with ‘inciting violence against the Armed Forces’, 
‘assaulting military personnel and damaging 
military property’ during the Maspero clashes, 

In its resolution adopted on 27 
October 2011, the European 
Parliament:

- Expressed its deep concerns 
about the health condition of 
Maikel Nabil Sanad and called 
for his immediate release

- Called on the Egyptian 
authorities to ensure full respect 
for all fundamental rights, 
including freedom of 
association, freedom of 
peaceful assembly, freedom of 
expression and freedom of 
religion, conscience and 
thought for all citizens in 
Egypt, including the Coptic 
Christians

- Strongly condemned the 
killing of protestors in Egypt.

In its resolution adopted on 17 
November 2011, the European 
Parliament:

- Urged the Egyptian 
Authorities to immediately 
release Mr Alaa Abd El-Fattah

- Repeated its call upon the 
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Maikel Nabil Sanad

which started with a peaceful demonstration for 
the rights of Coptic Christians that took place on 9 
October 2011 in Cairo. He refused to answer 
questions from the Military Court relating to the 
events, stating that he would only answer to an 
impartial civil court.

Imprisoned blogger (see above) who was on 
hunger strike at the time of the writing of this 
resolution leading to a critical condition. He 
refused to cooperate with the military tribunal on 
the basis of his opposition to civilians being tried 
before military courts.

SCAF to put an end without 
delay to the emergency law and 
to military trials of civilians, to 
immediately release all 
prisoners of conscience and 
political prisoners held by 
military courts and stressed that 
civilians should not be 
prosecuted before military 
courts

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. He is 
considered internationally to be a prisoner of 
conscience

In its resolution adopted on 15 
September 2011, the European 
Parliament:

- Deplored the fact that Dawit 
Isaak has not yet regained his 
freedom and has had to spend 
10 years as a prisoner of 
conscience; expresses its fears 
for the life of Mr Isaak under 
the notoriously harsh prison 
conditions in Eritrea and 
without access to necessary 
health care and called on the 
Eritrean authorities to release 
Dawit Isaak

- Noted with great concern the 
continued deplorable human 
rights situation in Eritrea, 
notably the lack of freedom of 
expression and the continued 
existence of political prisoners

INDIA

Mahendra Nath Das Mahendra Nath Das was sentenced to death in 
1997 after being convicted of murder charges. All 
legal remedies had been exhausted and his 
execution was suspended until 21 July 2011 by the 
Gauhati High Court in Assam (north-east India), 
as the Indian Government has sought time to 
respond to the Court.

In its resolution adopted on 7 
July 2011, the European 
Parliament:

- Called on the Government and 
Parliament of India to adopt 
legislation introducing a 
permanent moratorium on 

http://en.wikipedia.org/wiki/Playwright
http://en.wikipedia.org/wiki/Journalist
http://en.wikipedia.org/wiki/Writer
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Davinder Pal Singh 
Bhullar

Davinder Pal Singh Bhullar was sentenced to 
death on 29 August 2001 after being found guilty 
of involvement in the 1993 bombing of the Youth 
Congress Office in New Delhi. The circumstances 
surrounding the return of Davinder Pal Singh 
Bhullar to India from Germany and the prolonged 
stay on death row of Mahendra Nath Das have 
raised questions.

executions with the goal of 
abolishing the death penalty in 
the near future

- Urgently appealed to the 
Government of India not to 
execute Davinder Pal Singh 
Bhullar or Mahendra Nath Das, 
and to commute their death 
sentences

IRAN

Nasrin Sotoudeh

Reza Khandan

Zahra Bahrami

Shiva Nazarahari

Mohammad Seifzadeh

Prominent Iranian human rights lawyer. She was 
sentenced to 11 years in jail on charges of 
‘acting against national security’, ‘membership 
of the Centre for Human Rights Defenders’, not 
wearing hejab (Islamic dress) during a 
videotaped message, and ‘propaganda against the 
regime’; whereas she was also banned from 
practising law and travelling for 20 years after 
completion of her sentence. After being arrested 
on 4 September 2010, she was held for long 
periods in solitary confinement, reportedly 
tortured and denied contact with her family and 
lawyer

Husband of Nasrin Sotoudeh. He was summoned 
by the police on 15 January 2011 and detained 
overnight, released on a third-person guarantee 
and is under prosecution because of his advocacy 
on behalf of his wife

Dutch national who was arrested after the 
Ashura protests on 27 December 2009 and 
sentenced to death. Sotouedh’s client.

Co-founder of Committee of Human Rights 
Reporters and a prominent activist. She was 
sentenced to four years in prison and 74 lashes 
on 7 January 2011. She is considered a prisoner 
of conscience by Amnesty International. 

Prominent lawyer who, on 30 October 2010, was 
sentenced to nine years in prison and a ten-year 
ban from practising law

In its resolution adopted on 20 
January 2011, the European 
Parliament:

- Called for the immediate and 
unconditional release of Nasrin 
Sotoudeh and all other 
prisoners of conscience

- Strongly condemned the 
extraordinarily harsh sentence 
against Nasrin Sotoudeh and 
the intimidation of her husband

- Urged the Iranian authorities 
to reconsider the sentence 
imposed on Zahra Bahrami, and 
to grant her a fair trial and 
access to Dutch authorities.
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Mohammad Oliyafar

Mohammad Ali, 
Dadkhah Abdolfattah 
Soltani,
Houtan Kian

Jafar Panahi

Mahdi Ramazani

Mir Hossein Mousavi  
Mehdi Karroubi

Zahra Bahrami

Sakineh Mohammadi 
Ashtiani 
http://www.europarl.
europa.eu/sides/getD
oc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7
-TA-2011-
0096+0+DOC+XML
+V0//EN - 

Human rights lawyer who at the time of the 
writing of the resolution served a one-year 
sentence for his advocacy on behalf of his clients

Human rights defenders who were facing 
prosecution in Iran in 2011.

Prominent Iranian filmmaker who in December 
2010 was banned from film-making for 20 years 
as well as sentenced to 6 years’ imprisonment, 
and thereby denied freedom of expression 

Mahdi Ramazani was taken into custody at the 
grave site of his son in December 2010 and 
confronted with exorbitant bail conditions, which 
he was in no capacity to pay.

Iranian opposition leaders who were illegally 
detained together with their wives by Iranian 
security forces.

Dutch-Iranian national who was executed in 
Tehran on 29 January 2011. The Iranian 
authorities denied consular access to 
Ms Bahrami and did not ensure a transparent and 
fair judicial process.

Sakineh Mohammadi Ashtiani is from Iran’s 
Azerbaijani minority. She was convicted of 
“adultery while married” in 2006 and was 
sentenced to death by stoning. 

In its resolution adopted on 10 
March 2011, the European 
Parliament:

- Called for the immediate and 
unconditional release of Mir 
Hossein Mousavi, Mehdi 
Karroubi and their wives.

- Strongly rejected the regime’s 
condemnation of protesters and 
opponents following the 2009 
elections as ‘enemies of Allah’ 
(‘muharib’), who, in 
accordance with Islam, should 
receive the severest of 
punishments.

- Urged Iran to put an end to all 
forms of discrimination in the 
country.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0096+0+DOC+XML+V0//EN#def_1_1#def_1_1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0096+0+DOC+XML+V0//EN#def_1_1#def_1_1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0096+0+DOC+XML+V0//EN#def_1_1#def_1_1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0096+0+DOC+XML+V0//EN#def_1_1#def_1_1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0096+0+DOC+XML+V0//EN#def_1_1#def_1_1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0096+0+DOC+XML+V0//EN#def_1_1#def_1_1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0096+0+DOC+XML+V0//EN#def_1_1#def_1_1
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def_1_1#def_1_1

Mir Hossein Mousavi
Mehdi Karroubi

Yousef Nadarkhani

Bahareh Hedayat
Mahdieh Golroo
Majid Tavakoli

Opposition leaders who have been held illegally 
under house arrest and was arbitrarily confined 
on 14 February 2011. They, along with their 
politically active spouses, have for periods of 
time been forcibly disappeared to unknown 
locations and cut off from all contact with 
friends and family, periods during which they 
have been at severe risk of torture

Protestant pastor under threat of execution for 
apostasy

Prominent student activists whose prison 
sentences were each increased by six months 
after they were charged with ‘propaganda against 
the regime’

- Firmly condemned the 
execution of Zahra Bahrami.

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

In its resolution adopted on 17 
November 2011, the European 
Parliament:

- Expressed grave concern over 
the steadily deteriorating 
human rights situation in Iran

- Called on the Iranian 
authorities to release all 
political prisoners

- Urged the Iranian 
Government immediately to 
allow the UN-appointed Special 
Rapporteur Ahmed Shaheed to 
enter Iran to address the 
country’s ongoing human rights 
crisis

- Expressed its concern at the 
use of (European) censorship, 
filtering and surveillance 
technologies to control and 
censor information and 
communication flows and to 
track down citizens, notably 
human rights defenders

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0096+0+DOC+XML+V0//EN#def_1_1#def_1_1
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Somayeh Tohidlou

Payman Aref

Jafar Panahi 

Marzieh Vafamehr 

Mohsen Shahrnazdar
Hadi Afarideh
Katayoun Shahabi
Naser Safarian
Shahnam Bazdar
Mojtaba Mir Tahmaseb

Nasrin Soutoudeh 
Mohammad Seifzadeh 
Houtan Kian 
Abdolfattah Soltani 

Shirin Ebadi

Political activist and doctoral student who, on 15 
September 2011, received 50 lashes after 
completing a one-year prison sentence at Evin 
Prison. Both prison sentences and the 50 lashes 
were punishments imposed for blogging and 
other internet activities.

Student activist who on 9 October 2011 received 
74 lashes before his release from prison, on a 
charge of insulting the Iranian President

Prominent Iranian filmmaker who in December 
2010 was banned from film-making for 20 years 
as well as sentenced to 6 years’ imprisonment, 
and thereby denied freedom of expression 

Prominent actress who was given the sentence of 
one year’s imprisonment and 90 lashes, 
following her involvement in a film depicting the 
difficult conditions in which artists operate in 
Iran

Six independent documentary filmmakers, who 
were detained by the Iranian autorities on 17 
September 2011, accused of working for the 
BBC’s Persian Service and engaging in 
espionage on behalf of that news service 

Nasrin Soutoudeh, Mohammad Seifzadeh, 
Houtan Kian and  Abdolfattah Soltani are among 
dozens of lawyers who have been arrested since 
2009 for exercising their profession

Nobel Peace Prize laureate who has effectively 
been forced into exile after the authorities shut 
down her Center for Defenders of Human Rights
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OCCUPIED 
PALESTINIAN 
TERRITORIES

Shadi Shaheen
Majd Barghouti
Mohammed al-Haj
Kamal Abu Taima
Haitham Amro
Fadi Hamadna

Persons who have been killed while undergoing 
torture in the Palestinian Authorities centres 
from 2007-2010

A letter of concern was sent on 
16 March 2011

PAKISTAN

Salmaan Taseer

Shahbaz Bhatti

Salman Taseer

Naeem Sabir Jamaldini

Governor of the province of Punjab, who was 
one of the most vocal and visible critics of 
Pakistan’s blasphemy laws and of their misuse 
by extremist groups. On 4 January 2011 Salmaan 
Taseer was assassinated in Islamabad by one of 
his own security guards, Malik Mumtaz Hussein 
Qadri, who disagreed with Taseer’s opposition to 
Pakistan’s blasphemy laws.

Shahbaz Bhatti was the Pakistani Minister for 
Minorities. On 2 March 2011, he was 
assassinated by armed men who opened fire on 
his car as he travelled to work in the capital 
Islamabad. A group calling itself the Tehreek-e-
Taliban Punjab (Taliban Movement Punjab) 
claimed responsibility for the killing. He was the 
only Christian member of the Pakistani Cabinet 
and one of the country’s few leading politicians 
who combated the blasphemy laws

Taseer was the Governor of the Province of 
Punjab. He was killed in January 2011 by one of 
his own security guards, who disagreed with 
Taseer’s opposition to Pakistan’s blasphemy 
laws.

Prominent Pakistani human rights defender and 

In its resolution adopted on 20 
January 2011, the European 
Parliament:

- Strongly condemns the brutal 
murder of Salmaan Taseer

- Urges the Pakistan authorities 
to conduct a thorough 
investigation into all aspects of 
the murder

- Was concerned that the 
Pakistani blasphemy laws are 
still being used to persecute 
religious denominations

In its resolution adopted on 10 
March 2011, the European 
Parliament

- Strongly condemned the 
brutal murder of Shahbaz 
Bhatti

- Called on the Government to 
repeal these [blasphemy] laws 
as well as other discriminatory 
legislation

- Urged the Pakistani 
authorities to conduct a 
thorough investigation into all 
aspects of Shahbaz Bhatti’s 
murder and bring all 
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Sherry Rehman

Asia Bibi

Asia Bibi

Mukhtar Mai

Uzma Ayub 

the Coordinator of the Human Rights 
Commission of Pakistan. Assassinated in March 
2011. Was particularly active in combating the 
human rights violations in the Baluchistan 
region. 

A former Pakistani minister, reformist politician 
and well-known journalist. A fatwa was 
reportedly issued against Rehman calling her the 
next candidate for murder.

Christian woman and mother of five children 
condemned to death for blasphemy.

Christian woman and mother of five children 
condemned to death for blasphemy.

Woman who was gang-raped in 2002 on the 
order of a village council to avenge her brother’s 
supposed misconduct. She went on to 
successfully challenge her attackers in the lower 
courts

Uzma Ayub was kidnapped, held captive and 
repeatedly raped by several members of the 
police force

perpetrators of this crime 
rapidly to justice in accordance 
with the strict rule of law, as 
well as to ensure the swift and 
fair prosecution of the late 
Governor Salman Taseer’s 
killer

In its resolution adopted on 15 
December 2011, the European 
Parliament

- Urged the Pakistani 
Government to put into place 
mechanisms which would allow 
local and regional 
administrations to monitor the 
conduct of informal village and 
tribal councils and to intervene 
in instances where they have 
acted beyond their authority

- Urged the government to 
review the legislation on 
women’s rights that was 
introduced after the military 
coup

RUSSIA

Mikhail Khodorkovsky 
Platon Lebedev

Boris Nemtsov

Russian businessmen whose second conviction 
on 30 December 2010 concerning Yukos assets 
has been questioned by the international 
community, including the EU. 

Opposition activist arrested on 31 December 
2010 in Moscow, together with some 70 others, 
following an opposition demonstration. 

In its resolution adopted on 17 
February 2011, the European 
Parliament:

- Expressed concern over 
reports of politically motivated 
trials, unfair procedures and 
failures to investigate serious 
crimes
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Anna Politkovskaya, 
Natalia Estemirova 
Anastasia Baburova 

Sergei Magnitsky 

Natalia Estemirova

Oleg Orlov

Mikhail Khodorkovsky 
Platon Lebedev

Sergey Magnitsky 

Anna Politkovskaya

Journalists whose cases have not yet been solved 
by the Russian authorities

Sergei Magnitsky was a lawyer who died after 
being held in detention for 11 months where he 
was subjected to ill-treatment. According to 
Amnesty International human rights activists 
believed that he was detained because he 
unveiled a tax fraud involving investigators and 
prosecutors. His death has not been solved by the 
Russian authorities.

A leading member of the Human Rights Centre 
Memorial in Chechnya. She was abducted and 
murdered by armed men in Grozny, Chechnya 
on 15 July 2009. She was shot at point blank 
range. Still in October 2012 no one has been 
brought to justice for the murder.

Head of the Human Rights Centre Memorial and 
the 2009 laureate of the European Parliament 
Sakharov Prize for Freedom of Thought. He was 
charged with slander in 2010 after he blamed the 
Chechen President Kadyrov for being politically 
responsible for the death of Natalia Estemirova. 
Since then, slander has been decriminalised in 
Russia and the case against Orlov has been 
dropped. 

Russian businessmen declared prisoners of 
conscience in May 2011 by Amnesty 
International (see above).

Lawyer. He died in custody in November 2009 
after months of ill-treatment (see above)

Internationally recognised journalist and human 
rights defender. She covered, among other 
things, the conflict and the human rights 
situation in Chechnya. She was shot dead in her 
home in Moscow in October 2006.

- Expressed serious concern at 
the verdict in the recent second 
trial and conviction of Michail 
Khodorkovsky and Platon 
Lebedev

- Urged for a review of the 
charges and proceedings 
against Oleg Orlov and recalled 
that no effective investigations 
have been carried out into the 
murder of Natalia Estemirova

- Deplored the breaking up of 
peaceful rallies and the 
repeated arrests of opposition 
figures, as in the case of Boris 
Nemtsov.

In its resolution adopted on 9 
June 2011, the European 
Parliament:

- Took note with concern of the 
ruling handed down by the 
Russian appeal court against 
Mikhail Khodorkovsky and his 
business associate Platon 
Lebedev on 26 May 2011 as a 
continuation of politically 
motivated court decisions and 
condemned political 
interference with the trial

- Took note of President 
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Anastasiya Baburova 
Stanislav Markelov

Stanislav Markelov, human rights lawyer, was 
shot dead in Moscow on 19 January 2009 after 
attending a press conference. Anastasiya 
Baburova, journalist from the newspaper Novaya 
Gazeta was accompanying Markelov and was 
seriously injured when she tried to stop the 
killer. She later died in the hospital.

Medvedev’s decision to start an 
investigation into the criminal 
charges against Sergey 
Magnitsky and welcomed the 
convictions for the murders of 
Anastasiya Baburova and 
Stanislav Markelov

- Took note of the arrest of the 
suspected assassin of Anna 
Politkovskaya

- Reaffirmed the urgent need 
for Russia to implement 
fundamental principles of 
democracy, the rule of law, 
human rights and media 
freedom as a basis for 
cooperation

SYRIA

Hamza al-Khateeb

Father Paolo dall’Oglio 

A 13-year-old boy who was one of the Syrian 
children who was arbitrarily detained and a 
victim of torture and ill-treatment which led to 
his death. 

Abbot of the Mar Musa Monastery in Syria and 
winner of the first Anna Lindh EuroMed Award 
2006 for Dialogue between Cultures, widely 
known for his work for inter-faith harmony in 
the country for the last three decades and for his 
engagement in efforts for internal reconciliation. 

In its resolution adopted on 7 
July 2011, the European 
Parliament:

- Urged the Syrian authorities 
to immediately release all 
children arrested during the 
repression of the 
demonstrations or in related 
events, to thoroughly 
investigate reported cases of 
violence against children and to 
refrain from any further arrests 
of and violence against children 
or any other breach of 
children’s rights

In its resolution adopted on 15 
December 2011, the European 
Parliament:

- Called for prompt, 
independent and transparent 
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Razan Gazzawi

Omar Al-Labwani
Yassin Al-Labwani
Riba Al-Labwani
Laila Al-Labwani
Ammar Al-Labwani
Siba Hassan
Hussein Labwani
Amer Dawood
Hanibal Awad
Sereen Khouri
Nahid Badawieh
Naret Abdul Karim
Mahmoud Ghawrani
Badr Al-Shallash
Kamal Cheikho
Osama Nassar
Maimouna Alammar
Mohammed Adib 
Matar
Saad Saeed
Bisher Saeed
Ghaffar Muhammad
Dana Al-Jawabra
Wafa Al-Lahham
Tayeb Tezini

news reported by many sources that the Syrian 
authorities have ordered the expulsion of, the

Blogger, who on 4 December 2011 was arrested 
by Syrian authorities at the Syrian-Jordanian 
border as she was allegedly heading to the 
Jordanian capital Amman to take part in a 
workshop on press freedom organised by her 
employer, the Syrian Centre for Media and 
Freedom of Expression.

Family members of prisoners of conscience and 
human rights advocates who gathered outside the 
Ministry of Interior on 16 March and were 
subsequently detained. They had gathered 
peacefully to call for the release of those 
detained and to express their disappointment 
over the fact that their relatives had not been 
amongst those pardoned on 8 March. There were 
probably more people detained, but only these 
persons could be identified. At the time of the 
writing of this letter of concern their 
whereabouts were unknown. 

investigations into the 
widespread, systematic and 
gross violation of human rights 
and fundamental freedoms by 
the Syrian authorities and 
military and security forces 
with the aim of ensuring that all 
those responsible for these acts, 
which may amount to crimes 
against humanity, are held to 
account by the international 
community

- Called for increased 
cooperation between the EU 
and Turkey regarding the 
situation in Syria

A letter of concern was sent on 
18 March 2011
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Mohammad Darwish
Kaka Dawood
Nabil Shurbaji
Merveen Awsi
Ghaffar Hikmat 
Muhammad,
Abdul Rahman Khitou
Rayan Suleyman
Daya Al-Din 
Daghmoush,
Nasredin Ahmou
Hassiba Abderrahman
Abd Temmo

Mazen Darwish 

Suhair Al-Attassi 

Haytham Al-Maleh

Director of the Syrian Centre for Media and 
Freedom of Expression. Mazen Darwish was 
included in the group of persons described 
above.

President of the Atassi Forum, a pro-democracy 
discussion group. Suhair Al-Attassi was included 
in the group of persons described above.

Lawyer and veteran human rights activist who 
has worked as a rights defender since 1980. Due 
to this work he has been in prison during two 
time periods; 1980-1986 and 2009-2011. In 2011 
his travel-ban, which had been in place for seven 
years, was lifted. 

TIBET

Phuntsog 
Tsewang Norbu 

Lobsang Kelsang
Lobsang Kunchok

Dawa Tsering 

Kelsang Wangchuk

Phuntsog (aged 20) and Tsewang Norbu (aged 
29) died after setting fire to themselves, on 16 
March and 15 August 2011 respectively, as a 
protest against restrictive Chinese policies in 
Tibet

Phuntsog’s younger brothers, (both aged 18), set 
fire to themselves at the Aba/Ngaba county 
market on 26 September 2011. 

A 38-year-old monk at Kardze Monastery who 
set fire to himself on 25 October 2011

A 17-year-old monk at Kirti Monastery, 
immolated himself on 3 October 2011 and was 

In its resolution adopted on 7 
April 2011, the European 
Parliament:

- Condemned the Chinese 
authorities’ continued 
crackdown on Tibetan 
monasteries and called on them 
to lift the restrictions and 
security measures imposed on 
monasteries and lay 
communities

- Called on the Chinese 
authorities to respect the rights 
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Choephel
Kayang

Norbu Damdrul 

Tenzin Wangmo

immediately carried away by Chinese soldiers, 
who extinguished the fire and beat him 
strenuously before taking him away. His state of 
well-being and whereabouts were unknown at 
the time of adoption of this resolution.

Two former monks from Kirti, Choephel (aged 
19) and Kayang (aged 18). They clasped their 
hands together and set fire to themselves while 
calling for the return of the Dalai Lama and the 
right to religious freedom. They died following 
this protest.

Former Kirti monk, aged 19, who set fire to 
himself on 15 October 2011. He was the eighth 
Tibetan to self-immolate. His whereabouts and 
state of well-being were unknown at the time of 
the adoption of this resolution. 

Nun from Ngaba Mamae Dechen Choekorling 
Nunnery, (aged 20). She was the first female to 
commit self-immolation. She died following this 
protest.

of Tibetans in all Chinese 
provinces and to take proactive 
steps to resolve the underlying 
grievances of China’s Tibetan 
population

- Reiterated its call to the 
Council to appoint an EU 
Special Representative for 
Tibet with a view to facilitating 
the resumption of dialogue 
between the Chinese authorities 
and the Dalai Lama’s envoys in 
relation to the determination of 
genuine autonomous status for 
Tibet within the People’s 
Republic of China.

- Urged the Government of the 
People’s Republic of China to 
respect internationally agreed 
human rights standards and to 
abide by its obligations under 
international human rights 
conventions with respect to 
freedom of religion or belief

TUNISIA

Zacharia Bouguira Tunisian medical student who, on 13 November 
2011, witnessed repeated public acts of violence 
committed by law enforcement officers against 
of a group of young Moroccans. After filming it 
with his mobile phone, he was stopped by a 
security guard, was violently struck by some 20 
policemen and taken to the police station. He 
was held in arbitrary detention and during that 
time was subjected to repeated acts of violence 
and intimidation. He was later released.

In its resolution adopted on 15 
December 2011, the European 
Parliament:

- Urged the Tunisian authorities 
therefore to guarantee Zacharia 
Bouguira the right to a judicial 
process conducted in 
accordance with international 
standards

- Welcomed the ratification by 
Tunisia on 29 June 2011 of the 
Optional Protocol to the 
Convention against Torture

TURKEY

Ahmet Șık
Nedim Șener

Turkish investigative reporters who were 
investigating human rights abuses by state 
officials. They were arrested on 3 March 2011, 

A letter of concern was sent on 
16 March 2011
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accused of belonging to a terrorist organisation 
conspiring against the government. They were 
released in March 2012 pending trial. 

UGANDA

David Kato

Human rights defender and leading figure of the 
gay and lesbian rights group Sexual Minorities 
Uganda and of the Ugandan lesbian, gay, 
bisexual and transgender (LGBT) community at 
large. Kato sued and won a lawsuit against a 
local tabloid, ‘Rolling Stone’ which published 
the names, personal details and photographs of 
over a hundred people, including Kato, alleged 
to be homosexual. Kato was brutally killed in 
Uganda on 26 January 2011.

In its resolution adopted on 17 
February 2011, the European 
Parliament:

- Strongly condemned the 
violent murder of the Ugandan 
human rights defender David 
Kato Kisule.

- Called on the Ugandan 
Government to ensure that 
LGBT people and all other 
minority groups in Uganda are 
adequately protected against 
violence

-Condemned accordingly, and 
again, the Bahati Anti-
Homosexuality Bill, and calls 
on the Ugandan Parliament to 
decriminalise homosexuality 
and reject the use of the death 
penalty under any 
circumstances.

UKRAINE
Yulia Tymoshenko

Yuri Lutsenko
Yevhen Korniychuk

Former Prime Minister of Ukraine. She was 
charged of abuse of power in connection with the 
conclusion of gas contracts in 2009. The 
Prosecutor General’s Office in Ukraine brought 
charges against her on 24 May 2011 

Former high-ranking officials from the 
Tymoshenko government who at the time of the 
adoption of this resolution were in pre-trial 
detention. Yuri Lutsenko (former Interior 
Minister, one of the leaders of the People’s Self-
Defence Party), was charged with abuse of office 
and misappropriation of funds and was arrested 
on 26 December 2010 for alleged non-
cooperation with the prosecution. Yevhen 
Korniychuk (former First Deputy Minister of 
Justice) was arrested on 22 December 2010 on 
charges of breaking the law in connection with 

In its resolution adopted on 9 
June 2011, the European 
Parliament:

- Was concerned about the 
increase in selective 
prosecution of figures from the 
political opposition in Ukraine 
as well as the disproportionality 
of measures applied, 
particularly in the cases of Ms 
Tymoshenko and Mr Lutsenko, 
former Interior Minister

- Stressed that ongoing 
investigations of prominent 
Ukrainian political leaders 
should not preclude them from 
actively participating in the 
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Bohdan Danylyshin

Georgy Filipchuk
Valery Ivashchenko

Anatoliy Grytsenko 

Leonid Kuchma

public procurement procedures for legal services. 
A preliminary report of the Danish Helsinki 
Committee for Human Rights on the Lutsenko 
and Korniychuk trials listed massive violations 
of the European Convention on Human Rights.

Former Economy Minister who fled Ukraine and 
has been granted political asylum in the Czech 
Republic. Criminal proceedings have been 
started against him.

Georgy Filipchuk (former Environment 
Minister) and Valery Ivashchenko (former 
Acting Defence Minister) faced criminal charges 
at the time of the adoption of this resolution.

Former speaker of the Crimean Parliament (Party 
of Regions). Grytsenko was detained on 24 
January 2011 and accused of an abuse of power 
involving the giving away of 4800 hectares of 
land illegally. Another criminal case was later 
opened, involving land fraud in connection with 
resort land in Yalta.

Former President of Ukraine. The Prosecutor 
General’s Office had opened a criminal 
investigation for abuse of power against him at 
the time of the adoption of this resolution.

political life of the country, 
meeting voters and travelling to 
international meetings and 
therefore called on the 
Ukrainian authorities to lift the 
travel ban, both domestically 
and internationally, on Yulia 
Tymoshenko and other key 
political figures;



RR\919795RO.doc 63/78 PE494.800v03-00

RO

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

USA 

Abd al-Rahim Hussayn 
Muhammed al-Nashiri

Troy Davis

Bradley Manning

Saudi Arabian man held at the US detention 
facility in Guantánamo Bay. The US 
Government intended to seek the death penalty 
at the military commission trial of Abd al-Rahim 
Hussayn Muhammed al-Nashiri. al-Rahim al-
Nashiri had at that time been in US custody for 
nearly nine years and had not been brought 
promptly before a judicial authority and brought 
to trial without undue delay, as required by 
international law, and was instead detained in 
secret until being transferred to Guantánamo in 
2006. He was allegedly subjected to torture, 
including ‘water-boarding’.

Troy Davis was sentenced to death in 1991 for 
the murder of a police officer in Savannah, 
Georgia. The evidence against Davis has been 
widely questioned, e.g. seven out of nine 
witnesses have changed their testimonies against 
him since his trial in 1991. He was executed in 
Georgia on 21 September 2011.

Private in the American military who is accused 
of providing documents to Wikileaks. He was 
arrested in May 2010 in Iraq and in 2011 he was 
charged with, among other things, “aiding the 
enemy”. Strong concerns were expressed 
internationally concerning the circumstances of 
his detention. In his pre-trial detention e.g., he 
was held in a small cell for 23 hours a day, 
sometimes naked and forbidden to exercise. 

In its resolution adopted on 9 
June 2011, the European 
Parliament:

- Reiterated that the fight 
against terrorism cannot be 
waged at the expense of 
established basic shared values, 
such as respect for human 
rights and the rule of law

- Reiterated its long-standing 
opposition to the use of torture 
and ill-treatment and to the 
death penalty in all cases and 
under all circumstances.

- Called on the US authorities 
not to impose the death penalty 
on Abd al-Rahim al-Nas.

- Reiterated its call to the US 
authorities to review the 
military commissions system to 
ensure fair trials, to close 
Guantánamo, to prohibit in any 
circumstances the use of 
torture, ill-treatment, 
incommunicado detention, 
indefinite detention without 
trial and enforced 
disappearances

A letter of concern was sent on 
31 May 2011 
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Jonathan Pollard Former US Navy intelligence analyst who was 
arrested in 1985 and was later convicted to a life 
sentence for passing classified information to 
Israel concerning the military activities of Iran, 
Syria and other Middle Eastern nations. The 
European Parliament adopted a resolution in 
1993 in which it noted that there was a lack of a 
full trial in Jonathan Pollard’s case and that it 
considered the sentence of life imprisonment 
disproportionate in view of the United States’ 
close relationship with Israel.  

A letter of concern was sent on 
17 February 2011 

YEMEN

Muhammed Taher 
Thabet Samoum

Fuad Ahmed Ali 
Abdulla

Muhammed Taher Thabet Samoum: sentenced to 
death in September 2001 by the Criminal Court 
in Ibb, following his conviction for a murder he 
allegedly committed in June 1999, when he was 
supposedly under the age of 18. In the absence of 
a birth certificate his death sentence was upheld 
by an appeal court in May 2005, confirmed by 
the Supreme Court in April 2010 and has since 
been ratified by the President of Yemen. 
Muhammed Taher Thabet Samoum was initially 
scheduled for execution on 12 January 2011, but 
was granted a temporary reprieve by the Yemeni 
Attorney-General.

Sentenced to death after being convicted of a 
murder which he allegedly committed while still 
under the age of 18. His execution, scheduled for 
19 December 2010, was put on hold.

In its resolution adopted on 17 
February 2011, the European 
Parliament:

- Condemned all executions, 
wherever they take place.

- Called on the Yemeni 
authorities to commute the 
death sentences imposed on 
Muhammed Taher Thabet 
Samoum and Fuad Ahmed Ali 
Abdulla.

- Called on the Government of 
Yemen to stop executing 
individuals for crimes they 
allegedly committed when they 
were under the age of 18.

ZIMBABWE

Elton Mangoma 
Theresa Makone 
Lovemore Moyo 

There was a marked increase in intimidation, 
arbitrary arrests, and disappearances of political 
opponents of Zanu-PF, with many MDC 
members, several MDC MPs, and key members 
of the MDC leadership, such as Mangoma 
(Energy Minister), Makone (co-Home Affairs 
Minister) and Moyo (ousted Speaker of the 

In its resolution adopted on 7 
April 2011, the European 
Parliament:

- Demanded an immediate end 
to all politically motivated 
harassment, arrests and 
violence by the Zimbabwean 
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Jenni Williams 
Magodonga Mahlangu 

Abel Chikomo 

Zimbabwean Parliament), being targeted.

Leaders of the civil society organisation Women 
of Zimbabwe Arise (WOZA). They, together 
with other human rights defenders, have faced 
systematic police harassment

Director of the Zimbabwe Human Rights NGO 
Forum. Has, together with other human rights 
defenders, faced systematic police harassment.

state security services and 
militias either directly 
controlled by, or loyal to, 
Mugabe and the Zanu-PF party
- Called on all Zimbabwe’s 
political parties to reach an 
agreement on a roadmap 
towards holding free and fair 
internationally monitored 
elections in Zimbabwe

- Called for the immediate and 
unconditional release of all 
those arbitrarily arrested, in 
particular MDC officials and 
followers

- Called on the EU to refuse to 
accept any Zimbabwean 
Ambassador to the EU who is 
not nominated on the basis of 
due constitutional process and 
in compliance with the GPA.
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LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2011, and relating 
directly or indirectly to human rights violations in the world.

Country Date of 
adoption  in 

plenary

Resolution title

AFRICA

CÔTE D’IVOIRE 07.04.2011 Situation in Cöte d’Ivoire

EGYPT 17.02.2011 Situation in Egypt

EGYPT 27.10.2011 Situation in Egypt and Syria, in 
particular of the Christian 
communities

EGYPT 17.11.2011 Egypt, in particular the case of 
blogger Alaa Abd El-Fattah

ERITREA 15.09.2011 Eritrea: the case of Dawit Isaak

EAST AFRICA 15.09.2011 Famine in East Africa

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 07.07.2011 DRC and the mass rapes in the 
province of South Kivu

LIBYA 10.03.2011 the Southern Neighbourhood, and 
Libya in particular

LIBYA 15.09.2011 Situation in Libya

MADAGASCAR 09.06.2011 Situation in Madagascar

SUDAN AND SOUTH SUDAN 09.06.2011 Situation after the 2011 referendum

SUDAN 15.09.2011 Sudan: the situation in Southern 
Kordofan and the eruption of 
fighting in Blue Nile State

TUNISIA 15.12.2011 Tunisia: the case of Zacharia 
Bouguira

UGANDA 17.02.2011 Uganda: the killing of David Kato

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110503ATT18628/20110503ATT18628EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201102/20110224ATT14314/20110224ATT14314EN.pdff
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120112ATT35184/20120112ATT35184EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120112ATT35190/20120112ATT35190EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110920ATT27041/20110920ATT27041EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110920ATT27039/20110920ATT27039EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110720ATT24508/20110720ATT24508EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110920ATT27043/20110920ATT27043EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201106/20110620ATT21947/20110620ATT21947EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201106/20110620ATT21951/20110620ATT21951EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110920ATT27047/20110920ATT27047EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120112ATT35202/20120112ATT35202EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120112ATT35202/20120112ATT35202EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201102/20110224ATT14312/20110224ATT14312EN.pdf
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ZIMBABWE 07.04.2011 Zimbabwe

AMERICA

BRAZIL 20.01.2011 Brazil: extradition of Cesare Battisti

TIBET 07.04.2011 Ban of the elections for the Tibetan 
government in exile in Nepal

ASIA

AFGHANISTAN 15.12.2011 Situation of women in Afghanistan 
and Pakistan

AZERBAIJAN 12.05.2011 Azerbaijan

AZERBAIJAN 15.12.2011 Azerbaijan, in particular the case of 
Rafig Tagi

CHINA 07.04.2011 Case of Ai Weiwei in China

INDIA 07.07.2011 India, in particular the death 
sentence on Davinder Pal Singh

INDONESIA 07.07.2011 Indonesia, including attacks on 
minorities

KASHGAR 10.03.2011 Situation and cultural heritage in 
Kashgar (Xinjiang Uyghur 
Autonomous Region, China)

HAITI 19.01.2011 Situation in Haiti one year after the 
earthquake: humanitarian aid and 
reconstruction

PAKISTAN 20.01.2011 Pakistan, in particular the murder of 
governor Salmaan Taseer

PAKISTAN 10.03.2011 Pakistan, in particular the murder of 
Shahbaz Bhatti, Minister for 
Minorities

SRI LANKA 12.05.2011 Sri Lanka: Follow-up of the UN 
report

THAILAND AND CAMBODIA 17.02.2011 Border clashes between Thailand 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110503ATT18634/20110503ATT18634EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201101/20110124ATT12397/20110124ATT12397EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110503ATT18632/20110503ATT18632EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120112ATT35196/20120112ATT35196EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120112ATT35196/20120112ATT35196EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110524ATT20104/20110524ATT20104EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120112ATT35198/20120112ATT35198EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110503ATT18626/20110503ATT18626EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110720ATT24512/20110720ATT24512EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110720ATT24514/20110720ATT24514EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201103/20110322ATT16076/20110322ATT16076EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201101/20110124ATT12401/20110124ATT12401EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201101/20110124ATT12405/20110124ATT12405EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201101/20110124ATT12405/20110124ATT12405EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201103/20110322ATT16080/20110322ATT16080EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110524ATT20108/20110524ATT20108EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201102/20110224ATT14318/20110224ATT14318EN.pdf
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and Cambodia

TIBET 27.10.2011 Tibet, in particular selfimmolation 
by nuns and monks

EUROPE

BELARUS 20.01.2011 Situation in Belarus

BELARUS 10.03.2011 Belarus (in particular the cases of 
Ales Mikhalevic and Natalia 
Radina) 

BELARUS 12.05.2011 Belarus

BELARUS 15.09.2011 Belarus: the arrest of human rights 
defender Ales Bialatski, human 
rights defender

RUSSIA 17.02.2011 Rule of Law in Russia

RUSSIA 09.06.2011 EU-Russia Summit

RUSSIA 07.07.2011 Preparations for the Russian State 
Duma elections in December 2011

UKRAINE 09.06.2011 Ukraine: the cases of Yulia 
Tymoshenko and other members of 
the former government

MIDDLE EAST

BAHRAIN 27.10.2011 Bahrain

IRAN 20.01.2011 Iran - the case of Nasrin Sotoudeh

IRAN 10.03.2011 EU’s approach towards Iran

IRAN 17.11.2011 Iran - recent cases of human rights 
violations

PALESTINE 29.09.2011 Situation in Palestine

SYRIA 07.04.2011 Situation in Syria, Bahrain and 
Yemen

SYRIA. YEMEN, BAHRAIN 07.07.2011 Situation in Syria, Yemen and 
Bahrain in the context of the 
situation in the Arab world and 
North Africa

SYRIA 15.09.2011 Situation in Syria

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201102/20110224ATT14318/20110224ATT14318EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120112ATT35188/20120112ATT35188EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120112ATT35188/20120112ATT35188EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201101/20110124ATT12395/20110124ATT12395EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201103/20110322ATT16072/20110322ATT16072EN.pdff
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110524ATT20106/20110524ATT20106EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110920ATT27037/20110920ATT27037EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201102/20110224ATT14316/20110224ATT14316EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201106/20110620ATT21949/20110620ATT21949EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110720ATT24516/20110720ATT24516EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110720ATT24516/20110720ATT24516EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201106/20110620ATT21953/20110620ATT21953EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120112ATT35182/20120112ATT35182EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201101/20110124ATT12403/20110124ATT12403EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201103/20110322ATT16074/20110322ATT16074EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120112ATT35194/20120112ATT35194EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201110/20111003ATT28146/20111003ATT28146EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110503ATT18630/20110503ATT18630EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110720ATT24518/20110720ATT24518EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110720ATT24518/20110720ATT24518EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110920ATT27045/20110920ATT27045EN.pdf
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SYRIA 15.12.2011 Situation in Syria

YEMEN 17.02.2011 Persecution of  juvenile offenders, in 
particular the case of Muhammed 
Taher Thabet Samoum

THEMATIC

Religion 20.01.2011 Situation of Christians in the context 
of freedom of religion

UN Human Rights Council 10.03.2011 Priorities of the 16th session of the 
UN HRC and the 2011 review

UN Human Rights Council 28.09.2011 Human rights, sexual orientation and 
gender identity at the United Nations 
Human Rights Council

Guantánamo 09.06.2011 Guantánamo: imminent death 
penalty decision

International Criminal Court 17.11.2011 EU support for the ICC: facing 
challenges and overcoming 
difficulties

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120112ATT35200/20120112ATT35200EN.pdf
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica 
Uniunii Europene în această privință
(2012/2145(INI))

Raportor pentru aviz: Edvard Kožušník

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că UE ar trebui să își utilizeze puterea subtilă și să promoveze și să consolideze 
în continuare valorile libertății, democrației, dezvoltării, respectării drepturilor omului și 
principiile statului de drept și al bunei guvernanțe pe care se bazează, prin dialogul politic 
și cooperarea cu țările terțe;

2. îndeamnă UE să își mențină și să își onoreze rolul de lider în apărarea drepturilor omului 
în lume prin utilizarea eficientă, consecventă și judicioasă a tuturor instrumentelor 
disponibile pentru a asigura promovarea și protecția drepturilor omului și prin eficacitatea 
politicii noastre privind asistența pentru dezvoltare;

3. solicită Comisiei să consolideze instrumentul de promovare a democrației și a drepturilor 
omului la nivel mondial pentru a sprijini reformele și guvernanța democratice, pentru a 
aborda în special organizațiile comunitare și pentru a consolida misiunile de observare a 
alegerilor și activitățile de observare a alegerilor ale societății civile de la nivel local, 
precum și să valorifice oportunitățile oferite în cadrul Fondului European pentru 
Democrație (FED) în acest scop;

4. reamintește că edificarea fundamentelor legitime și democratice, a unei societăți civile 
care să funcționeze în mod corespunzător și instituirea unei comunități democratice, 
bazate pe drepturi este un proces pe termen lung care trebuie construit de la bază și care 
necesită sprijin intern, regional, local și internațional;

5. reamintește că UE ar trebui să solicite ca guvernele partenere care beneficiază de asistență 
pentru dezvoltare să se angajeze serios în crearea unor democrații stabile și veritabile cu 



RR\919795RO.doc 71/78 PE494.800v03-00

RO

respectarea drepturilor omului, pe lângă economiile care funcționează; finanțarea 
europeană ar trebui monitorizată, în special, precum și rezultatele tangibile impuse 
regimurilor represive care nu își îndeplinesc angajamentele lor internaționale;

6. subliniază importanța încurajării unei prese și a unei medii libere și independente, care 
sunt actori esențiali în păstrarea statului de drept și în combaterea practicilor corupte;

7. relevă importanța clauzelor obligatorii și nenegociabile referitoare la drepturile omului și a 
mecanismelor de rezolvare eficientă a conflictelor din cadrul tuturor politicilor, al 
parteneriatelor și al acordurilor dintre UE și țările terțe;

8. insistă asupra faptului că dialogul politic privind drepturile omului dintre UE și țările terțe 
trebuie să acopere o definiție mai incluzivă și mai cuprinzătoare a nediscriminării, printre 
altele și discriminările pe criterii de religie, credință, sex, origine rasială sau etnică, vârstă, 
dizabilitate, orientare sexuală și identitate de gen;

9. se așteaptă ca Politica europeană de vecinătate să dea rezultate mai substanțiale și pozitive 
față de trecut, precum și să creeze structuri democratice și dezvoltare economică durabile; 
subliniază necesitatea unei noi abordări care să creeze respectul pentru drepturile omului 
și libertăți și să sprijine o conducere democratică.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU DREPTURILE FEMEII ȘI EGALITATEA DE GEN

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica 
Uniunii Europene în această privință
(2012/2145(INI))

Raportoare pentru aviz: Mariya Gabriel

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

– având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care subliniază o serie 
de valori comune statelor membre, cum ar fi pluralismul, nediscriminarea, toleranța, 
justiția, solidaritatea și egalitatea între bărbați și femei,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 
1, 2, 3, 4, 5, 21 și 23,

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

– având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor (CEDAW) și protocolul opțional la aceasta,

– având în vedere Carta femeii adoptată de Comisia Europeană,

A. întrucât violența împotriva femeilor constituie o încălcare a drepturilor omului, ce 
afectează toate straturile sociale, culturale și economice;

B. întrucât promovarea drepturilor femeii și a egalității de gen și combaterea violenței 
împotriva femeilor ar trebui să fie transformate în mod sistematic în elemente de bază ale 
tuturor relațiilor bilaterale și multilaterale, în special ale relațiilor cu țările terțe cu care UE 
a semnat acorduri de asociere și de cooperare;

C. întrucât acțiunile de susținere continuă să consolideze promovarea și respectarea 
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drepturilor omului în cazul femeilor în întreaga lume, persistă încă o provocare în 
abordarea anumitor convingeri și practici culturale și tradiționale, care constituie o 
discriminare împotriva femeilor și a fetelor;

D. întrucât toate tipurile de violență și discriminare împotriva femeilor, inclusiv abuzul 
sexual, mutilarea genitală și exploatarea sexuală comercială a femeilor, violența de gen și 
violența în relațiile apropiate și discriminarea economică și socială trebuie considerate 
fenomene nejustificabile, indiferent de contextul politic, social, religios, cultural sau de 
tradițiile populare sau tribale;

E. întrucât rolul femeilor și participarea lor plenară la viața politică, economică și socială 
sunt esențiale, mai ales în procesele de consolidare a păcii de după războaie, în negocierile 
pentru o tranziție democratică, precum și în rezolvarea conflictelor și în procesele de 
reconciliere și stabilizare;

1. reiterează faptul că situația și promovarea drepturilor femeii, a egalității de gen și a 
combaterii violenței împotriva femeilor trebuie să fie luate în considerare în mod 
sistematic în dialogurile privind drepturilor omului desfășurate de UE cu țările cu care 
aceasta a semnat acorduri de cooperare sau de asociere;

2. solicită ca drepturile femeilor și situația acestor drepturi să fie menționate sistematic în 
notele de informare puse la dispoziția deputaților europeni cu ocazia deplasărilor acestora 
în delegații și vizite oficiale;

3. invită Comisia și statele membre să abordeze la nivel internațional violența împotriva 
femeilor și dimensiunea de gen a încălcărilor drepturilor omului, în special în contextul 
acordurilor bilaterale de asociere și de comerț internațional în vigoare și în curs de 
negociere;

4. sprijină statele din America Latină în vederea îndeplinirii obligației acestora de a depune 
toate eforturile posibile pentru prevenirea, urmărirea, anchetarea, urmărirea penală, 
sancționarea și despăgubirea în cazul femicidului; solicită Comisiei să aducă periodic în 
discuție această chestiune în cadrul dialogurilor politice și, în special, al dialogurilor 
existente referitoare la drepturile omului, și să coopereze în ceea ce privește căutarea de 
soluții pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și a femicidului în contextul 
parteneriatului biregional;

5. salută numirea Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului și îl invită să 
acorde o atenție deosebită și să ia măsuri specifice pentru a promova drepturile femeii și 
egalitatea de gen;

6. salută Directiva 2011/0129 (COD) referitoare la standardele minime privind drepturile 
victimelor, adoptată la 12 septembrie 2012, care conține un sprijin orientat și integrat 
pentru victimele cu nevoi specifice, cum ar fi victime ale violenței sexuale, victime ale 
violenței de gen și victime ale violenței în relațiile apropiate, inclusiv sprijin și consiliere 
în caz de traume; solicită, prin urmare, SEAE și Comisiei să promoveze, în contextul 
politicilor externe, aceste consolidări ale drepturilor victimelor violenței de gen în cadrul 
procedurilor penale;
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7. este profund îngrijorat de intensificarea violenței de gen în multe părți ale lumii, acesta 
fiind unul dintre simptomele crizei mondiale, și în special de incidența mare a femicidului 
(uciderea femeilor și a fetelor) în Mexic și în alte țări din America Centrală și de Sud, care 
au loc într-un context de violență generalizată și de discriminare structurală; condamnă 
ferm toate formele de violență de gen și femicidul, o crima aberantă, precum și 
impunitatea care prevalează pentru aceste infracțiuni, care nu face decât să-i încurajeze pe 
autorii acestora;

8. recunoaște rolul pozitiv al Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile 
Omului (IEDDO) în apărarea drepturilor femeilor și în protejarea apărătorilor drepturilor 
femeilor, și reamintește că democrația presupune participarea deplină a femeilor în viața 
publică, după cum s-a demonstrat în urma Primăverii arabe;

9. amintește că participarea deplină a femeilor la viața politică nu se limitează la obiectivele 
statistice privind numărul de candidați și de aleși și că garantarea egalității de gen se 
bazează pe o abordare a problematicilor privind drepturile femeilor în elaborarea 
politicilor și o participare liberă și efectivă a femeilor la toate aspectele vieții publice, 
politice și economice;

10. invită SEAE, Consiliul și Comisia să includă o abordare de gen în toate politicile și 
instrumentele financiare ale acțiunii externe, pentru a amplifica integrarea dimensiunii de 
gen și pentru a contribui, astfel, la promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor și 
la combaterea violenței împotriva femeilor;

11. subliniază importanța rolului femeilor și a participării lor depline la procesele decizionale 
din politică și economie, mai ales în procesele de construcție a păcii după război, în 
negocierile pentru o tranziție democratică, precum și în rezolvarea conflictelor și în 
procesele de reconciliere și stabilizare, în vederea unei mai mari sensibilizări și a unei mai 
mari atenții pentru a elimina discriminarea la care sunt supuse femeile în procesul de 
democratizare desfășurat în țările terțe;

12. reiterează dreptul fundamental al tuturor femeilor de a avea acces la sisteme publice de 
sănătate, în special la servicii primare de sănătate și la servicii ginecologice și obstetrice, 
conform definiției Organizației Mondiale a Sănătății;

13. consideră că, pentru a asigura participarea efectivă a femeilor, ele fiind subreprezentate în 
organizațiile politice, precum și în organizațiile societății civile, este important să se 
prevadă module de pregătire și de sprijin pentru angajații din instituțiile europene care se 
ocupă de aspectele de gen și pentru femeile care lucrează pe teren, pentru a le permite 
acestora să contribuie efective la aceste procese de pace și de rezolvare a conflictelor;

14. salută prezența experților de gen în majoritatea misiunilor UE de observare a alegerilor, 
precum și atenția acordată participării femeilor la procesele electorale, și solicită 
urmărirea consecințelor rapoartelor întocmite de misiunile de observare;

15 subliniază importanța unei mai mari egalități între bărbați și femei în stabilirea 
componenței misiunilor UE de observare a alegerilor, întrucât contribuie la o mai mare 
sensibilizare a participării femeilor la procesul electoral și la viața publică, promovând 
egalitatea de gen și drepturile femeii în țările terțe în care se desfășoară procesul de 
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democratizare; 

16. subliniază importanța ajutorului specific acordat de Institutul European pentru Egalitatea 
de Gen (EIGE), în ceea ce privește colectarea, prelucrarea și diseminarea de informații 
privind integrarea efectivă a perspectivei de gen.
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