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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2012 a politike 
Európskej únie v tejto oblasti

(2013/2152(INI))

Európsky parlament,

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

– so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 8. septembra 2000 (A/Res/55/2) a na 
príslušné rezolúcie, ktoré prijalo Valné zhromaždenie OSN,

– so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej Únii (ZEÚ),

– so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 
2012, ktorú prijala Rada 6. júna 2013,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2012 o výročnej správe o ľudských 
právach a demokracii vo svete v roku 2011 a politike Európskej únie v tejto oblasti1,

– so zreteľom na strategický rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu 
(11855/2012), ktorý prijala Rada pre zahraničné veci dňa 25. júna 2012,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2012 o prehodnotení stratégie EÚ v oblasti 
ľudských práv2,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/440/SZBP z 25. júla 2012, ktorým sa vymenúva 
osobitný zástupca Európskej únie pre ľudské práva3,

– so zreteľom na svoje odporúčanie z 13. júna 2012 o osobitnom zástupcovi EÚ pre ľudské 
práva4,

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

– so zreteľom na svoje odporúčanie vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku a podpredsedníčke Komisie, Rade a Komisii z 13. júna 2013 
o hodnotení organizácie a fungovania ESVČ uskutočnenom v roku 20135,

– so zreteľom na usmernenia Európskej únie týkajúce sa ľudských práv a medzinárodného 

1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0503.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0504.
3 Ú. v. EÚ L 200, 27.7.2012, s. 21.
4 Prijaté texty, P7_TA(2012)0250.
5 Prijaté texty, P7_TA(2013)0278.
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humanitárneho práva1,

– so zreteľom na usmernenia Európskej únie týkajúce sa presadzovania a ochrany slobody 
náboženského vyznania alebo viery a na odporúčanie Parlamentu Rade k návrhu 
usmernení EÚ týkajúcich sa presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania 
alebo viery prijaté 13. júna 2013,

– so zreteľom na usmernenia EÚ k dialógu o ľudských právach prijaté Radou 13. decembra 
2001 a revidované 19. januára 2009,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 2013 o korupcii vo verejnom a súkromnom 
sektore: vplyv na ľudské práva v tretích krajinách2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. februára 2013 o 22. zasadnutí Rady Organizácie 
Spojených národov pre ľudské práva3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 o podpore Medzinárodného 
trestného súdu zo strany EÚ: čelenie výzvam a prekonávanie ťažkostí4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2011 o revízii európskej susedskej 
politiky5,

– so zreteľom na spoločné oznámenia Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 20. marca 2013 s názvom Európska susedská 
politika: snaha o posilnené partnerstvo (JOIN(2013)4) a z 25. mája 2011 s názvom Nová 
reakcia na meniace sa susedstvo: revízia európskej susedskej politiky (COM(2011)0303),

– so zreteľom na strategický dokument európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva 
na roky 2011 – 2013 a na Komisiou predložený návrh nového finančného nariadenia pre 
európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva na roky 2014 – 2020 (COM(2011)0844),

– so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 29. marca 2012 k postupu prípadného založenia 
európskej nadácie pre demokraciu (EED)6,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o politikách EÚ na podporu obhajcov 
ľudských práv7,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o vonkajších politikách EÚ na podporu 
demokratizácie8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o stratégii digitálnej slobody v 

1 http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf.
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0394.
3 Prijaté texty, P7_TA(2013)0055.
4 Ú. v. EÚ C 59 E, 28.2.2012, s. 150.
5 Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 26.
6 Ú. v. EÚ C 257 E, 6.9.2013, s. 13.
7 Ú. v. EÚ C 236 E, 12.8.2011, s. 69.
8 Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 165.
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zahraničnej politike EÚ1,

– so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 67/176 z 20. decembra 2012 o 
moratóriu na využívanie trestu smrti,

– so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 
(2000), č. 1820 (2008), č. 1888 (2009), č. 1889 (2009), č. 1960 (2010) a č. 2106 (2013) 
o ženách, mieri a bezpečnosti,

– so zreteľom na správu o ukazovateľoch EÚ pre komplexný prístup k vykonávaniu 
rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 a 1820 o ženách, mieri a bezpečnosti zo strany 
EÚ, ktorú Rada EÚ prijala 13. mája 2011,

– so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN o právach detí, najnovšie na 
rezolúciu zo 4. apríla 2012 (66/141),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych 
a environmentálnych normách v dohodách o medzinárodnom obchode2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o medzinárodnej obchodnej politike 
v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o sociálnej zodpovednosti podnikov 
v medzinárodných obchodných dohodách4,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre rozvoj a 
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0418/2013),

A. keďže rôzne procesy prechodu vrátane ľudových povstaní, konfliktov a situácií po 
konfliktoch, ako aj nepostupujúce prechody v autoritárskych krajinách predstavujú čoraz 
väčšiu výzvu pre politiky EÚ na podporu ľudských práv a demokracie vo svete; keďže 
výročná správa EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2012 poukazuje na 
to, že je nutné, aby EÚ aj naďalej vyvíjala flexibilné politické reakcie; keďže väčšina 
zásadných politických rozhodnutí EÚ sa týka stability a politickej vôle zachovať vernosť 
zakladajúcim hodnotám Európskej únie v problematických časoch pod tlakom iných 
politických cieľov;

B. keďže spravodlivosť, právny štát, zodpovednosť, transparentnosť a povinnosť skladať 
účty, boj proti beztrestnosti a spravodlivé a nezávislé súdne konanie sú zásadné prvky 
ochrany ľudských práv;

C. keďže článkom 21 ZEÚ sa ešte viac posilňuje záväzok EÚ konať na medzinárodnej scéne 
v súlade so zásadami demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských 

1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0470.
2 Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
3 Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
4 Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
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práv a základných slobôd, zásadou zachovávania ľudskej dôstojnosti, zásadami rovnosti 
a solidarity a dodržiavania zásad Charty Organizácie Spojených národov, Charty 
základných práv Európskej únie a medzinárodného práva;

D. keďže kodanské politické kritériá stability inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny štát, 
ľudské práva a úctu k menšinám a ich ochrana zostávajú základnou črtou procesu 
rozširovania;

E. keďže povstania v arabskom svete priviedli Európsku úniu k tomu, aby uznala zlyhanie 
minulých politík a zaviazala sa k prístupu „viac za viac” v revízii susedskej politiky, a to 
na základe záväzku „upraviť úrovne pomoci EÚ partnerom podľa pokroku politických 
reforiem a budovania hlbokej demokracie“, dodržiavania ľudských práv a základných 
slobôd vrátane slobodných a spravodlivých volieb, slobody združovania, prejavu a 
zhromažďovania, slobody tlače a médií, právneho štátu, ktorý spravuje nezávislé 
súdnictvo, a slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania alebo viery; 

F. keďže v záveroch Rady o agende Európskej komisie pre zmenu rozvojovej politiky EÚ, 
prijatých v máji 2012, sa konkrétne uvádza, že podpora partnerom sa v závislosti 
od objektívnych kritérií prispôsobí ich aktuálnemu vývoju, záväzkom a pokroku 
v oblastiach ľudských práv, demokracie, právneho štátu a dobrej správy vecí verejných; 
keďže v najnovšej spoločnej pozícii EÚ týkajúcej sa fóra na vysokej úrovni o účinnosti 
pomoci sa hovorí, že v rozvojovej spolupráci by sa malo systematicky odkazovať na 
„demokratickú zodpovednosť”, v ktorej sú partnerské krajiny zodpovedné za podporu a 
umožnenie prostredia pre občiansku spoločnosť a za posilnenie úlohy parlamentov, 
miestnych orgánov, vnútroštátnych audítorských orgánov a slobodných médií;

G. keďže Rada EÚ prijala v júni 2012 strategický rámec a akčný plán pre ľudské práva a 
demokraciu, čím zaviazala inštitúcie EÚ k dodržiavaniu viacerých hmatateľných 
politických cieľov; keďže Rada EÚ vytvorila v júli 2012 post a menovala prvého 
tematického osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva; keďže postup prijímania nového 
akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť v 
januári 2015, kedy sa skončí terajší akčný plán, sa musí odštartovať na jar 2014;

H. keďže v októbri 2012 bola založená európska nadácia pre demokraciu, ktorej hlavným 
cieľom je realizovať priame granty pre prodemokratických aktivistov alebo organizácie 
zasadzujúce sa za demokratický prechod v rámci európskeho susedstva aj mimo neho;

I. keďže vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) sprevádzali uistenia, že 
podpora ľudských práv a demokracie bude „striebornou niťou” prechádzajúcou novou 
diplomatickou službou EÚ; keďže sieť delegácií EÚ vo svete zabezpečuje 
podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke EÚ pre bezpečnosť a zahraničnú 
politiku (PK/VP) novú schopnosť realizovať politiku EÚ v oblasti ľudských práv;

J. keďže Parlament vo svojich uzneseniach o predchádzajúcej výročnej správe a o revízii 
stratégie EÚ v oblasti ľudských práv (obe boli prijaté v decembri 2012) zdôraznil, že je 
nutné zreformovať vlastné postupy s cieľom uplatňovať hľadisko ľudských práv vo svojej 
činnosti a nadväzovať na svoje naliehavé uznesenia odsudzujúce porušovanie demokracie, 
ľudských práv a zásad právneho štátu;
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K. keďže prieskum verejnej mienky Eurobarometer, ktorý nechal Európsky parlament 
uskutočniť v 27 členských štátoch v novembri a decembri 2012, poukazuje opäť na to, že 
ochrana ľudských práv zostáva v očiach Európanov najdôležitejšou hodnotou; keďže 
spoľahlivé plnenie vyhlásených záväzkov EÚ na podporu ľudských práv a demokracie v 
jej vonkajších politikách je mimoriadne dôležité pre zachovanie celkovej dôveryhodnosti 
zahraničnej politiky EÚ;

L. keďže v decembri 2012 dostala Európska únia Nobelovu cenu za prínos v oblasti rozvoja 
mieru a zmierenia, demokracie a ľudských práv v Európe; 

Všeobecné body

1. považuje ľudské práva za ústredný prvok vzťahov EÚ so všetkými tretími krajinami 
vrátane jej strategických partnerov; zdôrazňuje, že politika EÚ v oblasti ľudských práv 
musí byť v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo zmluvy, musí zaisťovať súlad medzi 
vnútornými a vonkajšími politikami a zároveň musí zabraňovať dvojitým štandardom vo 
vonkajších politikách; preto vyzýva na prijatie záverov Rady EÚ pre zahraničné veci 
v oblasti ľudských práv a strategických partnerov, v ktorých by sa zaviedla spoločná 
prahová hodnota pre členské štáty a predstaviteľov EÚ z hľadiska toho, ktoré otázky 
z oblasti ľudských práv musia ako minimum nastoľovať pri rokovaniach so svojimi 
strategickými partnermi;

2. vyzýva podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku (PK/VP), osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva a ESVČ, aby 
presadzovali tieto záväzky a uplatňovali hľadisko ľudských práv a demokracie vo 
vzťahoch EÚ s jej partnermi vrátane vzťahov na najvyššej politickej úrovni, a využívali 
pri tom všetky príslušné nástroje vonkajšej politiky EÚ; 

3. uznáva veľmi dôležitú úlohu občianskej spoločnosti pri ochrane a podpore demokracie 
a ľudských práv; vyzýva PK/VP, aby zabezpečila úzku spoluprácu a partnerstvo s 
občianskou spoločnosťou vrátane obhajcov ľudských práv; nazdáva sa tiež, že EÚ by 
mala naďalej celou svojou váhou podporovať obhajcov ľudských práv, demokracie, 
slobody a transparentnosti na celom svete;

4. uznáva, že inštitúcie EÚ a všetky členské štáty by mali uplatňovať pevný a koherentný 
prístup k porušovaniu ľudských práv na celom svete, a to transparentným a spoľahlivým 
spôsobom; domnieva sa, že v prípadoch pretrvávajúceho porušovania ľudských práv by 
EÚ mala vystupovať jednotne a zabezpečiť, aby sa jej posolstvo dostalo k vládam 
porušujúcim ľudské práva aj k ich občanom; vyzýva Radu pre zahraničné veci, aby 
každoročne usporadúvala verejnú diskusiu o ľudských právach;

5. pripomína svoje odhodlanie dôsledne sa zapájať do plnenia strategického rámca EÚ pre 
ľudské práva a demokraciu a že by sa s ním mali v tejto oblasti uskutočňovať 
konzultácie;

Výročná správa EÚ za rok 2012 

6. víta prijatie výročnej správy EÚ o ľudských práva a demokracii vo svete za rok 2012; 
očakáva pretrvávajúcu angažovanosť PK/VP s pravidelnými správami pre Parlament; 
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žiada, aby inštitúcie EÚ viedli pri príprave budúcich správ aktívne a konštruktívne 
diskusie, ktoré zlepšia viditeľnosť opatrení EÚ v tejto oblasti;

7. domnieva sa, že výročná správa by sa mala stať dôležitým nástrojom komunikácie a 
diskusie v rámci činnosti EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie; víta preto záväzok 
PK/VP a ESVČ, že výročné správy EÚ sa budú používať ako vykonávacie správy o 
strategickom rámci EÚ a o akčnom pláne pre oblasť ľudských práv a demokracie; 

8. berie na vedomie odkazy na činnosť osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva vo 
výročnej správe a nabáda PK/VP a ESVČ, aby do nej zahrnuli hlbšie analýzy, najmä 
pokiaľ ide o jeho úlohu pri plnení strategického rámca a akčného plánu tak, aby sa 
náležite opísala jeho úloha a práca;

9. uznáva úsilie vyvinuté pri vymenúvaní rôznych činností EÚ v oblasti ľudských práv a 
podpory demokracie v správach jednotlivých štátov, ktoré poskytujú množstvo informácií 
o práci inštitúcií EÚ po celom svete; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že správam 
jednotlivých štátov stále chýba systematický, jednoznačný a ucelený rámec umožňujúci 
dôkladnejšiu analýzu vplyvu a účinnosti opatrení EÚ;

10. opakuje svoj názor, že správy jednotlivých krajín by sa mali rozšíriť a mali by odrážať 
plnenie stratégií jednotlivých krajín v oblasti ľudských práv, a teda odkazovať na osobitné 
kritériá vychádzajúce zo súboru ukazovateľov, ktoré umožnia posúdiť pozitívne a 
negatívne trendy, vyhodnotiť účinnosť opatrení EÚ a poskytnúť základ pre prispôsobenie 
úrovne pomoci EÚ pokroku v oblasti ľudských práv, demokracie, právneho štátu a dobrej 
správy vecí verejných;

11. víta úsilie o zahrnutie činností Európskeho parlamentu do výročnej správy; požaduje, aby 
sa využívali výsledky a potenciál Parlamentu vrátane mnohých štúdií a analýz, ktoré 
vypracoval, a dôrazne nabáda PK/VP a ESVČ, aby informovali o opatreniach EÚ 
prijatých na základe uznesení Parlamentu, a to aj naliehavých uznesení týkajúcich sa 
porušovania ľudských práv; nabáda na neustálu výmenu informácií a spoluprácu medzi 
Parlamentom a osobitným zástupcom EÚ pre ľudské práva, a to najmä v naliehavých 
prípadoch;

12. víta výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2012, pretože 
táto správa informuje o úsilí, ktoré EÚ vynakladá na presadenie zohľadňovania hľadiska 
ľudských práv, rodovej rovnosti, demokracie a dobrej správy vecí verejných v 
rozvojových politikách a nástrojoch;

Rámec politiky EÚ

Strategický rámec a akčný plán

13. pripomína, že si cení strategický rámec EÚ a akčný plán pre oblasť ľudských práv a 
demokracie ako dôležitý míľnik pre zahrnutie a etablovanie ľudských práv vo všetkých 
vonkajších politikách EÚ; vyzdvihuje potrebu všeobecnej zhody a posilnenej koordinácie 
medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi v súvislosti s politikou EÚ v oblasti ľudských 
práv; vyzýva ESVČ, aby zintenzívnila úsilie o zvýšenie pocitu členských štátov, že tento 
akčný plán je ich; vyzýva na začlenenie oddielu o plnení akčného plánu do výročnej 
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správy;

14. zdôrazňuje zásadný význam účinného a vierohodného plnenia vyhlásených záväzkov v 
rámci strategického partnerstva aj akčného plánu; zdôrazňuje, že dôveryhodnosť si 
vyžaduje náležité finančné prostriedky pre účelové opatrenia v oblasti ľudských práv 
a konzistentné presadzovanie na vysokej politickej úrovni, ako sú schôdze ministrov a 
samity s tretími štátmi vrátane strategických partnerov;

15. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že politika EÚ v oblasti ľudských práv do 
značnej miery naďalej zanedbáva hospodárske, sociálne a kultúrne práva, čo je v rozpore 
so záväzkom, ktorý si EÚ stanovila, pokiaľ ide o nedeliteľnosť a vzájomnú previazanosť 
práv, a vyzýva ESVČ, Komisiu a členské štáty, aby v tomto smere zintenzívnili svoje 
úsilie, a to aj v oblasti pracovných a sociálnych práv;

16. konštatuje, že súčasný akčný plán sa uzavrie do konca roka 2014; očakáva, že PK/VP a 
ESVČ včas začnú preskúmanie a konzultácie s členskými štátmi, Komisiou, Parlamentom 
a občianskou spoločnosťou, čo povedie k prijatiu nového akčného plánu, ktorý nadobudne 
účinnosť v januári 2015;

Osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva

17. uznáva význam mandátu prvého osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) pre ľudské práva; 
nabáda OZEÚ, aby zvýšil viditeľnosť, začleňovanie, súdržnosť, konzistentnosť a účinnosť 
politiky EÚ v oblasti ľudských práv, najmä v súvislosti s právami žien, a aby pri výkone 
svojho mandátu našiel správnu rovnováhu medzi tichou a verejnou diplomaciou; opakuje 
svoje odporúčanie, aby OZEÚ podával Parlamentu pravidelné správy o svojej činnosti, 
objasňoval svoje tematické a geografické priority a zabezpečil prijatie opatrení 
nadväzujúcich na obavy vyjadrené Parlamentom;

18. vyjadruje uznanie OZEÚ za otvorenosť dialógu, ktorý viedol s Parlamentom a občianskou 
spoločnosťou, čím zaviedol dôležitú prax, v ktorej by sa malo pokračovať a ktorá by sa 
mala upevniť s cieľom zabezpečiť náležitú transparentnosť a zodpovednosť; víta 
spoluprácu OZEÚ s regionálnymi orgánmi a v rámci mnohostranných fór a nabáda ho, 
aby takéto činnosti ešte rozšíril;

19. víta skutočnosť, že spolupráca s OZEÚ pre ľudské práva bola zahrnutá do mandátu 
geografického OZEÚ pre Sahel, a naliehavo žiada Radu a PK/VP, aby tiež prijali túto 
prax, pokiaľ ide o mandáty budúcich geografických OZEÚ; 

Usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv

20. víta prijatie usmernení EÚ v oblasti slobody náboženského vyznania alebo viery a v 
oblasti práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov (LGBTI); pripomína 
však ESVČ, aby dodržiavala osvedčené medziinštitucionálne postupy a včas sa 
skontaktovala s náležitými politickými orgánmi Parlamentu pri príprave akýchkoľvek 
nových strategických nástrojov, napríklad usmernení, alebo pri revízii tých súčasných; 
pripomína odporúčanie Parlamentu Rade k usmerneniam o slobode náboženského 
vyznania alebo viery, v ktorom Parlament navrhol ambiciózny súbor nástrojov s návrhmi 
na praktické uplatňovanie usmernení s cieľom dosiahnuť dôležitý pokrok v oblasti 
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ochrany a presadzovania tejto základnej a všeobecnej slobody; chváli postup, ktorý prijali 
ESVČ a Rada pri prehodnocovaní a revízii starších usmernení; nabáda ESVČ, aby prijala 
prísnejší postup revízie zahŕňajúci dôkladné konzultácie so zúčastnenými stranami s 
cieľom prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam;

21. naliehavo žiada ESVČ a Radu, aby osobitnú pozornosť venovali otázke náležitých 
vykonávacích plánov pre usmernenia; odporúča ďalšiu odbornú prípravu a zvyšovanie 
informovanosti pracovníkov ESVČ a delegácií EÚ, ako aj diplomatov členských štátov; 
vyjadruje osobitné znepokojenie nad plnením usmernení týkajúcich sa medzinárodného 
humanitárneho práva a usmernení týkajúcich sa mučenia a iného krutého, neľudského či 
ponižujúceho zaobchádzania;

Dialóg s tretími krajinami v oblasti ľudských práv

22. konštatuje pretrvávajúce ťažkosti pri dosahovaní konkrétneho pokroku v niektorých 
dialógoch a konzultáciách v oblasti ľudských práv; povzbudzuje EÚ, aby hľadala nové 
spôsoby, ako zvýšiť zmysluplnosť dialógov s niektorými krajinami vyvolávajúcimi obavy; 
zdôrazňuje, že v týchto dialógoch je nutné sledovať ráznu, ambicióznu a transparentnú 
politiku v oblasti ľudských práv; vyzýva preto EÚ, aby vyvodila jasné politické závery, ak 
dialóg o ľudských právach nie je konštruktívny, a aby v takých prípadoch alebo v 
prípadoch neustáleho porušovania ľudských práv zvýšila dôraz na politický dialóg, 
demarše a verejnú diplomaciu; ďalej varuje pred odklonením diskusií o ľudských právach 
od dialógov na vysokej politickej úrovni;

23. domnieva sa, že dialógy a konzultácie v oblasti ľudských práv by mali posilňovať 
a podporovať občiansku spoločnosť, obhajcov ľudských práv, odbory, novinárov, 
právnikov a poslancov, ktorí vystupujú proti porušovaniu ľudských práv vo svojich 
krajinách a požadujú dodržiavanie svojich práv; vyzýva EÚ, aby zaistila, že dialógy 
a konzultácie v oblasti ľudských práv budú ambiciózne a sprevádzané jasnými verejnými 
kritériami, na základe ktorých možno objektívne merať ich úspešnosť;

24. pripomína skutočnosť, že korupcia vo verejnom aj súkromnom sektore zachováva 
a prehlbuje rozdiely a diskrimináciu v oblasti rovnakého využívania občianskych, 
politických, hospodárskych či sociálnych a kultúrnych práv, a zdôrazňuje, že je dokázané, 
že korupčné činy a prípady porušovania ľudských práv zahŕňajú zneužívanie moci, 
nedostatočnú zodpovednosť a rôzne formy diskriminácie; požaduje najvyššiu mieru 
zodpovednosti a transparentnosti vonkajšej pomoci a verejných rozpočtov vo vzťahu k 
rozpočtu EÚ a vonkajšej pomoci;

Stratégie jednotlivých krajín v oblasti ľudských práv a kontaktné miesta pre ľudské práva

25. berie na vedomie úsilie, ktoré vyvíja ESVČ pri finalizovaní prvého cyklu vnútroštátnych 
stratégií pre ľudské práva; opakuje, že podporuje cieľ preniesť zodpovednosť za 
vnútroštátne stratégie na delegácie EÚ a veľvyslanectvá členských štátov priamo v 
štátoch, ktorých sa to týka, a zabezpečiť pritom kvalitatívnu kontrolu na úrovni ústredí; 
vyjadruje však poľutovanie nad tým, že obsahu stratégií jednotlivých krajín chýba 
transparentnosť; opakuje svoju výzvu, aby sa zverejnili aspoň kľúčové priority stratégií 
jednotlivých krajín a aby mal Parlament prístup k týmto stratégiám s cieľom umožniť 
náležitý stupeň kontroly; nabáda EÚ, aby verejne vyhodnotila poučenie z prvého cyklu 
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stratégií EÚ pre jednotlivé krajiny v oblasti ľudských práv, a aby určila osvedčené 
postupy pre ďalší cyklus;

26. víta už takmer dokončenú sieť kontaktných miest pre ľudské práva v rámci delegácií EÚ; 
vyzýva PK/VP a ESVČ, aby vypracovali plán, ako možno využiť plný potenciál tejto 
siete; vyzýva delegácie EÚ, aby zverejnili kontaktné údaje všetkých kontaktných miest 
pre ľudské práva a styčných úradníkov EÚ pre obhajcov ľudských práv;

Ľudské práva v rámci obchodnej politiky EÚ

27. podporuje prax zahrnutia právne záväzných doložiek o ľudských právach, o ktorých 
nemožno vyjednávať, do medzinárodných dohôd EÚ uzavretých s tretími krajinami a 
nazdáva sa, že tieto doložky by sa mali systematicky zahŕňať aj do obchodných dohôd; 
požaduje účinné monitorovanie ich uplatňovania a podávanie správ príslušnému výboru 
Parlamentu o ich hodnotení a navrhovanej reakcii;

28. zdôrazňuje, že Parlament by mal odmietnuť udeliť svoj súhlas s medzinárodnými 
dohodami, ak dochádza k závažnému porušovaniu ľudských práv;

29. pripomína, že revidovaný systém GSP nadobudne účinnosť 1. januára 2014; víta 
pokračovanie systému GSP+, podľa ktorého môžu krajiny využívať preferenčné tarify po 
ratifikovaní a zavedení do praxe 27 kľúčových dohovorov v oblasti ľudských práv, práce 
a životného prostredia; pripomína možnosť dočasného odobratia preferencií GSP, GSP+ 
a Všetko okrem zbraní v prípade závažného porušovania ľudských práv; vyzýva 
Komisiu, aby hodnotenia oprávnenosti GSP+ sprístupnila verejnosti a zvýšila tak ich 
transparentnosť a zodpovednosť;

30. vyzýva okrem iného EÚ, aby vymedzila a prijala konkrétne politické usmernenia pre 
účinné zahrnutie ľudských práv do svojich obchodných a investičných dohôd, aby 
dosiahla metodologickú jednotnosť a presnosť pri posudzovaní dopadu na ľudské práva; 

Ľudské práva v rozvojových politikách EÚ

31. zdôrazňuje skutočnosť, že Pusanské partnerstvo pre účinnú rozvojovú spoluprácu vyzvalo 
medzinárodné spoločenstvo, aby v oblasti medzinárodnej spolupráce zaujalo prístup 
založený na dodržiavaní ľudských práv s cieľom zvýšiť účinnosť rozvojových snáh;

32. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila rozsiahle hodnotenia vplyvu projektov EÚ v oblasti 
rozvojovej spolupráce, ktoré by mali zahŕňať posúdenie ich vplyvu na situáciu týkajúcu sa 
ľudských práv, a to s cieľom zabezpečiť, aby rozvojové úsilie EÚ neprispievalo k ďalšej 
marginalizácii skupín trpiacich diskrimináciou a aby sa prostriedky EÚ spravodlivo 
rozdeľovali medzi jednotlivé regióny v rámci danej krajiny na základe ich potrieb a 
úrovne rozvoja;

33. opätovne pripomína, že Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) by mali 
byť v budúcom programovom období zodpovedné za prijatie prístupu založeného na 
dodržiavaní práv;

34. zastáva názor, že národné parlamenty a organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú 
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významnú úlohu pri účinnom vykonávaní ustanovení v oblasti ľudských práv, a 
zdôrazňuje, že by sa mali vytvoriť vhodné podmienky na ich účasť na rozhodovaní s 
cieľom podporiť skutočnú zodpovednosť za politické rozhodnutia týkajúce sa rozvojovej 
stratégie;

Politika Európskej únii v procesoch transformácie

35. berie na vedomie jednoznačný dôkaz z minulých rokov, ktorý svedčí o tom, aké je 
nesmierne dôležité, aby sa zahraničná politika EÚ primerane venovala dynamickým 
procesom transformácie v tretích krajinách; nabáda EÚ, aby sa neprestajne poúčala z 
minulých skúseností, pozitívnych i negatívnych, a vyhýbala sa tak niektorým opakujúcim 
sa politickým chybám a aby vypracovala najlepšie postupy s cieľom ovplyvniť a upevniť 
procesy demokratizácie; uznáva požiadavku politickej flexibility v rozličných situáciách a 
nabáda k rozvoju politických nástrojov, ktoré by sa dali použiť v rôznych situáciách 
transformácie s cieľom pružne a dôveryhodne zahrnúť opatrenia na podporu ľudských 
práv a demokracie do prístupu EÚ;

36. zdôrazňuje, že politická transformácia a demokratizácia musia byť prepojené s 
dodržiavaním ľudských práv, podporou spravodlivosti, transparentnosti, zodpovednosti, 
zmierenia, právneho štátu a budovaním demokratických inštitúcií s náležitým zreteľom na 
rodovú rovnosť a súdny systém pre mladistvých; vyzdvihuje význam práva na nápravu, 
pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopustili bývalé režimy; zdôrazňuje, 
že EÚ by mala k justícii v prechodnom období vždy zastávať taký prístup, ktorý 
zohľadňuje konkrétnu situáciu v krajine, a pritom striktne dodržiavať zásadu 
zodpovednosti za porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva;

37. zdôrazňuje, že EÚ by mala poskytnúť plnú podporu krajinám, ktoré zvrhli autoritárske 
režimy a podrobujú sa prechodu na demokraciu, a to podporou občianskej spoločnosti ako 
kľúčového aktéra presadzovania vlády práva, zodpovednosti a transparentnosti, a podpory 
sociálnych hnutí presadzujúcich politické zmeny a zapojenie občanov do politiky; 
pripomína, že polícia, armáda a súdy sa často využívajú ako mechanizmy vykonávajúce 
systematické porušovanie ľudských práv; zdôrazňuje preto, že inštitucionálna reforma 
týchto orgánov musí zabezpečiť väčšiu zodpovednosť a transparentnosť v rámci procesov 
prechodu;

38. považuje vonkajšie finančné nástroje EÚ za dôležitý nástroj podpory a obhajoby hodnôt 
EÚ v zahraničí; v tejto súvislosti víta záväzok postaviť do centra vonkajšej činnosti EÚ 
ľudské práva, demokraciu a právny štát; žiada, aby sa v záujme dosiahnutia tohto 
strategického cieľa zlepšila súdržnosť a účinnosť rôznych tematických a geografických 
nástrojov; 

39. dôrazne nabáda EÚ, aby na celom svete podporovala politicky aj finančne aktívnu a 
nezávislú občiansku spoločnosť, najmä prostredníctvom európskeho nástroja pre 
demokraciu a ľudské práva; konštatuje, že otvorenie európskych programov študentských 
výmen mladým ľuďom z tretích krajín a vytvorenie programov odbornej prípravy pre 
mladých odborníkov by podporovalo aktívne zapájanie mladých ľudí do budovania 
demokracie a posilnilo by občiansku spoločnosť; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 
zdá, že v akčnom pláne EÚ pre ľudské práva a demokraciu sa prehliada sloboda 
zhromažďovania ako základná podmienka akéhokoľvek demokratického rozvoja a ako 
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osobitne citlivá záležitosť v krajinách zažívajúcich prechod k demokracii; vyzýva ESVČ 
a členské štáty, aby vypracovali usmernenia týkajúce sa slobody zhromažďovania;

40. víta vytvorenie Európskej nadácie na podporu demokracie a požaduje, aby poskytovala 
podporu tým, čo sa usilujú o demokratickú zmenu, a to tak, že sa im poskytne pružné 
financovanie prispôsobené ich potrebám; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pre Európsku 
nadáciu na podporu demokracie zaručili primeranú finančnú podporu; pripomína 
rozhodujúci význam toho, aby sa zabránilo prekrývaniu mandátu a činností Európskej 
nadácie na podporu demokracie a vonkajších nástrojov EÚ, najmä v oblasti ľudských práv 
a demokracie;

Politika rozširovania, demokratizácia a ľudské práva

41. poukazuje na zásadný význam procesu rozširovania ako prostriedku na podporu 
demokracie a zlepšovania ochrany ľudských práv; 

42. víta rozhodnutie Komisie umiestniť právny štát do centra procesu rozširovania; naliehavo 
žiada EÚ, aby počas procesu rozširovania zostala obozretná a požadovala prísne plnenie 
ustanovení, ktoré majú rozhodujúci význam pre ľudské práva, okrem iného aktívnu 
ochranu práv osôb patriacich k národnostnej menšine v záujme ochrany rovnakého 
zaobchádzania s týmito menšinami v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a 
sociálnych a iných verejných služieb, vytvorenie právneho štátu spolu s ráznymi 
opatreniami na boj proti všetkým formám korupcie, účinný prístup k spravodlivosti a 
kroky na zaručenie základných slobôd, ako aj úplnej a skutočnej rovnosti medzi osobami 
patriacimi k národnostnej menšine a osobami patriacimi k väčšinovému obyvateľstvu vo 
všetkých oblastiach sociálneho, hospodárskeho, politického a kultúrneho života;

43. so znepokojením konštatuje, že dodržiavanie práv menšín je jednou z hlavných výziev, 
ktorú Komisia vymedzila v stratégii rozširovania na obdobie 2012 – 2013; povzbudzuje 
členské štáty, ako aj kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny aby otvorili všeobecnú 
verejnú diskusiu o prijatí menšín a ich začlenení v oblasti vzdelávania, angažovanosti 
občianskej spoločnosti, zlepšovaní životných podmienok a všeobecnom zvyšovaní 
povedomia; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rómska komunita je osobitne 
znevýhodnená po celom západnom Balkáne a to má negatívny vplyv na proces 
partnerstva; naliehavo žiada príslušné krajiny, aby zaviedli účinné opatrenia na riešenie 
problémov ako diskriminácia a segregácia a prístup k bývaniu a zdravotnej starostlivosti; 
odsudzuje podnecovanie k nenávisti a predsudkom vo všeobecnosti, ako aj negatívne činy 
a diskrimináciu na základe rodu alebo sexuálnej orientácie či voči zraniteľným skupinám 
a ľuďom so zdravotným postihnutím; zdôrazňuje, že ide o neustále sa opakujúci problém 
v mnohých kandidátskych krajinách a vo väčšine členských štátov;

44. konštatuje, že sloboda médií sa vo viacerých kandidátskych krajinách zlepšila; ľutuje 
však, že v niektorých kandidátskych krajinách chýbajú opatrenia na zabezpečenie slobody 
prejavu, čo často vedie k autocenzúre, politickej interferencii, hospodárskemu nátlaku a 
zastrašovaniu novinárov, ako aj násiliu na nich; v tejto súvislosti je vážne znepokojený 
narastajúcim porušovaním slobody prejavu a slobody tlače v Turecku;

Výzvy spojené s transformáciou v rámci susedskej politiky
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45. uvedomuje si výzvy spojené s prechodom na demokraciu v krajinách južného a 
východného susedstva; poukazuje na narastajúce rozdiely v demokratických reformách v 
krajinách susedstva EÚ; opakuje význam občianskej spoločnosti a organizácií pôsobiacich 
v oblasti ľudských práv v procese prechodu k demokracii; preto nabáda na rozlišovanie 
medzi južným a východným rozmerom susedskej politiky s cieľom účinnejšie sa 
zameriavať na osobitné vlastnosti a potreby každej geografickej oblasti;

46. víta pokrok dosiahnutý v rokovaniach medzi EÚ a niektorými susednými krajinami, 
pokiaľ ide o dohody o pridružení vrátane prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom 
obchode; očakáva, že samit, ktorý sa bude konať v novembri vo Vilniuse, by mal byť 
kľúčovým momentom ďalšieho posilňovania vzťahov medzi EÚ a krajinami Východného 
partnerstva;

47. berie na vedomie nový prístup EÚ zameraný na posilnenie partnerstva medzi EÚ a štátmi 
a spoločnosťami susedstva, založený na vzájomnej zodpovednosti a spoločnom záväzku 
vo vzťahu k univerzálnym hodnotám ľudských práv, demokracie, sociálnej spravodlivosti 
a právneho štátu; odsudzuje politiky Európskej únie a členských štátov zamerané na to, 
aby sa niektoré tretie krajiny, ktoré sa podieľajú na európskej susedskej politike, stali 
policajtmi imigračnej a azylovej politiky Európskej únie, veľmi často na úkor 
najzákladnejších práv osôb, ktoré sa všetkými prostriedkami snažia dostať do Európy; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že je pomoc týmto štátom často podmienená podpisom 
dohôd o readmisii ich štátnych príslušníkov alebo osôb, ktoré cez danú krajinu prešli pred 
vstupom na pôdu EÚ; obáva sa, že to zahŕňa aj ohrozovanie práva na azyl a porušovanie 
medzinárodného práva, najmä záväzkov v oblasti námornej záchrany; vyzýva ESVČ a 
Komisiu, aby zabezpečili účinné a transparentné presadzovanie tohto prístupu a aby 
náležite zohľadňovali správy Parlamentu;

48. so znepokojením berie na vedomie krehký stav demokratických procesov a zhoršenie 
situácie v oblasti ľudských práv a základných slobôd vo väčšine krajín v susedstve; 
zdôrazňuje, že dobrá správa vecí verejných, transparentnosť, sloboda združovania, 
prejavu, myslenia, svedomia, náboženského vyznania a zhromažďovania, slobodná tlač 
a médiá, právny štát a nezávislá justícia sú základnými kameňmi demokratických 
transformácií; opakuje, že je dôležité dodržiavať a podporovať rodovú rovnosť a práva 
žien spolu so sociálnym rozvojom a znižovaním nerovností; uznáva kľúčovú úlohu 
občianskej spoločnosti v budovaní verejnej podpory demokratickým reformám 
v susedných krajinách; 

49. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v niektorých krajinách čelia organizácie 
občianskej spoločnosti vážnym obmedzeniam, akými sú prekážky slobodnému pohybu, 
súdne procesy proti vodcom MVO a obhajcom ľudských práv, zdĺhavé administratívne 
postupy, agresívne uplatňovanie zákonov o hanobení v trestnom stíhaní voči MVO alebo 
úplný zákaz ich činnosti, obmedzujúce pravidlá kontroly zahraničného financovania či 
podmienenie prijatia finančnej podpory udelením povolenia; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
význam Európskej nadácie na podporu demokracie, ktorá predstavuje pružný a diskrétny 
prostriedok na podporu prodemokratického potenciálu spoločností v krajinách pred 
začiatkom alebo počas procesu prechodu k demokracii;

50. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nedosahuje pokrok pri hľadaní udržateľného 
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politického riešenia tzv. zmrazených konfliktov; zdôrazňuje, že politický dialóg by mal 
v plnej miere zohľadňovať a rešpektovať územnú celistvosť a medzinárodne uznávané 
hranice príslušných krajín; naliehavo žiada EÚ, aby sa v tomto smere aktívnejšie 
angažovala;

51. zdôrazňuje význam vnútroštátnych inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských práv v rámci 
architektúry ľudských práv na vnútroštátnej úrovni, a to aj z hľadiska monitorovania 
ľudských práv a informovania o nich i z hľadiska zaisťovania nápravy v prípade ich 
porušenia; naliehavo žiada ESVČ a Komisiu, aby vytvorili politiku na podporu 
vnútroštátnych inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských práv, a aby podporovali 
vytváranie a posilňovanie vnútroštátnych inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských práv 
v súlade s parížskymi zásadami ako prioritu vonkajšej pomoci, najmä v rámci nástroja 
európskeho susedstva a partnerstva (ENPI);

52. je naďalej znepokojený nedostatkom demokracie, právneho štátu, základných slobôd a 
dodržiavania ľudských práv v Bielorusku; 

53. so znepokojením poznamenáva prípady selektívnej spravodlivosti v istých krajinách 
južného susedstva; pripomína, že EÚ sústavne žiada o prepustenie politických väzňov, 
ako napríklad Júlie Tymošenkovej na Ukrajine; opätovne potvrdzuje, že politická a trestná 
zodpovednosť by mali byť v krajinách , ktoré sa zaviazali k demokratickým hodnotám, 
jasne odlíšené; 

54. podporuje všetky opatrenia vedúce k politickému dialógu, ktorý je potrebný na to, aby sa 
prechod v Egypte posunul vpred; vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedávnymi krízami a 
politickou polarizáciou v krajine vrátane pouličných bojov medzi armádou 
a podporovateľmi Moslimského bratstva, terorizmu a násilných stretov na Sinaji; 
odsudzuje extrémistické násilie voči menšinám vrátane komunít koptských kresťanov; 
vyjadruje solidaritu s egyptským ľudom bojujúcim za demokraciu, víta snahy Európskej 
únie a PK/VP nájsť východisko z krízy a opäť poukazuje na to, že je naliehavo potrebný 
konštruktívny a inkluzívny politický dialóg na vytvorenie jasného plánu prechodu ku 
skutočnej a udržateľnej demokracii; vyzýva všetkých politických vodcov v krajine, aby 
našli spôsob, ako skoncovať s nebezpečnou patovou situáciou a dohodnúť sa na realizácii 
hmatateľných opatrení na budovanie dôvery s cieľom zabrániť riziku ďalšieho 
krviprelievania a polarizácie v krajine; vyzýva na urýchlený návrat k demokratickému 
procesu vrátane zorganizovania slobodných a spravodlivých prezidentských a 
parlamentných volieb v plne inkluzívnom procese; naliehavo žiada egyptské orgány, aby 
pokročili v práci na inkluzívnej ústave s rovnakými právami pre všetkých; 

55. vyzýva na okamžité skoncovanie so všetkými násilnosťami, sexuálnymi útokmi a inými 
formami ponižujúceho zaobchádzania s protestujúcimi ženami a aktivistami za práva žien, 
na seriózne a nestranné vyšetrovanie všetkých takýchto prípadov a na zabezpečenie toho, 
aby zodpovedné osoby niesli plnú zodpovednosť;

56. je naďalej hlboko znepokojený kritickou situáciou v Sýrii; čo najdôraznejšie odsudzuje 
používanie chemických zbraní a nadmerné využívanie sily a násilia voči civilnému 
obyvateľstvu a menšinám v krajine, ktoré nemožno ospravedlniť za žiadnych okolností, 
a zavrhuje rozsah zneužitia štátnej moci, ktoré možno považovať za zločin proti ľudskosti; 
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opakuje, že dôrazne podporuje výzvu Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, aby 
Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) postúpila situáciu v Sýrii Medzinárodnému trestnému 
súdu na formálne vyšetrovanie; vyzýva všetky ozbrojené frakcie, aby okamžite ukončili 
násilie v krajine; vyjadruje vážne obavy v súvislosti s pokračujúcou humanitárnou krízou 
vrátane situácie utečencov a s dôsledkami pre susedné krajiny a stabilitu v regióne; opäť 
zdôrazňuje, že humanitárna pomoc tým, ktorí v Sýrii a susedných krajinách potrebujú 
základný tovar a služby, musí byť bezprostrednou prioritou medzinárodného spoločenstva 
a Európskej únie; je presvedčený, že kľúč k riešeniu konfliktu spočíva v politických 
mechanizmoch a diplomatických procesoch; zdôrazňuje dôležitosť prísneho vykonávania 
Dohovoru o vývoji, výrobe, hromadení a použití chemických zbraní a o ich zničení; víta 
nedávne uznesenie BR OSN a návrh generálneho tajomníka OSN týkajúci sa konferencie 
Ženeva II, ktorá sa uskutoční v decembri 2013; odsudzuje prenasledovanie kresťanov 
a iných náboženských menšín na Blízkom východe;

Justícia v prechodnom období a výzva budovania mieru po ukončení konfliktu

57. nazdáva sa, že zodpovednosť za porušovanie právnych predpisov v minulosti je 
neoddeliteľným prvkom procesu budovania trvalého zmierenia; vyzýva EÚ a jej členské 
štáty, aby podporovali systematickú účasť žien na mierových procesoch a pri rozhodovaní 
v politickej a hospodárskej oblasti vrátane prechodu k demokracii a riešenia konfliktov, 
a zdôrazňuje, že táto účasť má rozhodujúci význam; vyzýva na predvedenie vojnových 
zločincov pred Medzinárodný trestný súd a žiada členské štáty, aby v tejto súvislosti 
posilnili spoluprácu s Medzinárodným trestným súdom; víta zámer ESVČ vypracovať 
politiku osobitne zameranú na justíciu v prechodnom období s cieľom pomôcť 
spoločnostiam vyrovnať sa s porušovaním právnych predpisov v minulosti a bojovať proti 
beztrestnosti a vyzýva, aby sa táto politika vypracovala včas; zdôrazňuje, že je potrebné 
zaoberať sa otázkou justície v prechodnom období spôsobom, ktorý bude zlučiteľný 
s podporou EÚ určenou vo všeobecnosti pre medzinárodnú trestnú justíciu a obzvlášť pre 
Medzinárodný trestný súd; osobitne upozorňuje na skúsenosti EÚ na západnom Balkáne, 
ktoré môžu slúžiť ako zdroj inšpirácie; vyzýva EÚ, aby aktívne podporovala novo 
vytvorený mandát osobitného spravodajcu OSN pre podporu pravdy, spravodlivosti, 
nápravy škody a záruk proti recidíve;

58. zdôrazňuje, že kľúčovým prvkom prístupu EÚ k justícii v prechodnom období by mala 
byť podpora inštitucionálnej reformy justície s cieľom posilniť fungovanie právneho štátu 
v súlade s medzinárodnými normami; zdôrazňuje, že je potrebné, aby zločinci, ktorých 
trestné činy boli spáchané už pred nejakým časom, boli stíhaní vnútroštátnymi 
a medzinárodnými súdmi; zdôrazňuje, že je dôležité viesť verejný dialóg s cieľom 
vyrovnať sa s minulosťou a usporiadať riadne konzultácie s obeťami a programy náhrady 
vrátane finančného odškodnenia; nazdáva sa, že bezpečnostná previerka personálu 
pracujúceho v prechodných inštitúciách je skúškou dôveryhodnosti justície v prechodnom 
období;

59. berie na vedomie osobitnú zložitosť prípravy spoľahlivých politík transformácie 
v podmienkach po ukončení konfliktu; preto zdôrazňuje, že je potrebné posilniť súlad 
s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva 
v ozbrojených konfliktoch, ako aj ich monitorovanie, a nabáda ESVČ, aby podporovala 
organizácie občianskej spoločnosti zamerané na presadzovanie dodržiavania 
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humanitárneho práva ozbrojenými štátnymi a neštátnymi subjektmi s osobitným 
zameraním na práva žien a najlepší záujem detí;

60. čo najrozhodnejšie odsudzuje závažné porušovanie ľudských práv, ku ktorému došlo 
a dochádza v ozbrojených konfliktoch v nedávnych a pretrvávajúcich krízach, napríklad 
v Sýrii, Mali, Konžskej demokratickej republike a Stredoafrickej republike, najmä 
popravy bez riadneho konania, znásilňovanie a iné formy sexuálneho násilia, mučenie, 
náhodné zatýkanie a zadržiavanie, predovšetkým pokiaľ ide o situáciu žien a detí, ktoré sú 
osobitne zraniteľné; vyzýva EÚ, aby vo všetkých týchto prípadoch bojovala proti 
beztrestnosti a podporovala činnosť vnútroštátnych orgánov justície, a žiada 
Medzinárodný trestný súd, aby postavil páchateľov pred súd; nabáda EÚ, aby začlenila 
mechanizmy predchádzania mučeniu do všetkých činností vonkajších vzťahov EÚ;

61. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a ESVČ, aby uskutočnili 
dôkladné politické preskúmanie tragických udalostí v Sýrii, Líbyi a Mali a ďalších 
nedávnych konfliktov s cieľom revidovať usmernenia EÚ o medzinárodnom 
humanitárnom práve a snažiť sa o účinnejšie vykonávanie týchto usmernení; vyzýva EÚ, 
aby podporila prebiehajúcu iniciatívu Medzinárodného výboru Červeného kríža 
a švajčiarskej vlády v oblasti reformy súčasného medzinárodného riadiaceho rámca 
týkajúceho sa medzinárodného humanitárneho práva; podporuje EÚ v účasti na reforme 
BR OSN s cieľom umožniť, aby účinne reagovala na súčasnú krízu;

62. víta skutočnosť, že v januári 2014 sa spustí iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ, ktorou sa 
vytvoria možnosti vyškolenia a vyslania viac než 8 000 občanov EÚ a krajín mimo EÚ na 
humanitárne operácie po celom svete, a poznamenáva, že sa očakáva, že ďalších 10 000 
osôb bude iniciatívu Dobrovoľníci pomoci EÚ podporovať z pozície „online 
dobrovoľníkov“, keď budú môcť príslušné úlohy vykonávať doma na počítači;

63. vyzýva EÚ, aby vypracovala spoločnú pozíciu EÚ k ozbrojeným bezpilotným lietadlám;

Zablokované procesy transformácie a problematické krajiny

64. upozorňuje tiež na zablokované procesy transformácie v krajinách a regiónoch, v ktorých 
vládnuci režim zastavil alebo potlačil reformné hnutia a procesy transformácie; vyzýva 
EÚ, aby pokračovala v snahách presvedčiť vládnucu elitu v týchto krajinách, ale aj 
v iných problematických krajinách, v ktorých stále vládne autoritatívny režim, aby 
iniciovali proces reforiem s cieľom vybudovať pevnú a stabilnú demokraciu, v ktorej 
zavládne právny štát, ľudské práva a základné slobody; domnieva sa, že toto 
presviedčanie musí byť súčasťou všetkých dialógov s jej partnermi, a to aj na najvyššej 
politickej úrovni, s využitím všetkých relevantných oblastí vonkajšej politiky EÚ, t. j. 
rozvoja, obchodu, atď.;

65. opakuje, že krajinám a regiónom, v ktorých došlo k zablokovaniu procesu transformácie, 
chýbajú demokratické reformy a politická zodpovednosť; opakuje, že všetci občania majú 
právo zúčastňovať sa v plnej miere a slobodne na politickom živote, v ktorom sa konajú 
slobodné, spravodlivé a otvorené voľby s účasťou viac než jednej strany a s viacerými 
alternatívnymi a nezávislými mediálnymi zdrojmi;
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66. vyjadruje vážne znepokojenie nad nedávnymi represívnymi zákonmi a ich svojvoľným 
presadzovaním ruskými orgánmi, čo často vedie k ohrozovaniu mimovládnych 
organizácií, aktivistov občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv a menšín a lesieb, 
gejov, bisexuálov, transsexuálov a intersexuálov, a vyzýva EÚ, aby vyjadrila tieto obavy 
na všetkých politických úrovniach; vyzýva na prepustenie Michaila Chodorkovského 
a ďalších politických väzňov a vyjadruje hlboký nesúhlas s využívaním justície na 
politické účely; naliehavo žiada ruské orgány, aby nestranne vyšetrili a postavili pred súd 
tých, ktorí sú zodpovední za smrť Sergeja Magnitského, Natálie Estemirovovej, Anny 
Politkovskej, Stanislava Markelova a Vasilija Alexaniana; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že Rada nezohľadnila odporúčanie Parlamentu z 23. októbra 2012 o prípade Magnitského; 
preto vyzýva Radu, aby prijala rozhodnutie o vytvorení spoločného zoznamu EÚ 
s menami úradníkov zapojených do smrti Sergeja Magnitského; dodáva, že rozhodnutím 
Rady by sa mali na týchto úradníkov uvaliť cielené sankcie;

67. vyjadruje znepokojenie nad neustálymi represiami voči nezávislým novinárom 
a aktivistom v oblasti ľudských práv a nad útlakom politického disentu na Kube; 
upozorňuje na situáciu väzňov svedomia na Kube, ktorí sú naďalej odsudzovaní na 
základe vykonštruovaných obvinení alebo zadržiavaní vo vyšetrovacej väzbe; vyzýva 
ESVČ a podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby v rámci Organizácie 
Spojených národov presadzovali medzinárodný a nezávislý vyšetrovací výbor zameraný 
na vyšetrenie okolností, za ktorých v júli 2012 zomreli kubánski obhajcovia ľudských 
práv a mieroví disidenti Oswaldo Payá Sardiñas (laureát Sacharovovej ceny v roku 2002) 
a Harold Cepero;

68. zdôrazňuje potrebu medzinárodného monitorovania situácie v oblasti ľudských práv v 
Číne a vyzýva členské štáty EÚ, aby sa vzhľadom na neúspech dialógu medzi EÚ a Čínou 
o ľudských právach aktívne usilovali o zavedenie takéhoto monitorovania s cieľom 
dosiahnuť významné a konkrétne výsledky; je naďalej znepokojený čoraz väčším 
obmedzovaním namiereným voči obhajcom ľudských práv, právnikom, aktivistom 
z občianskej spoločnosti, novinárom a blogerom; podporuje vnútorný dopyt obyvateľov 
Číny po základných slobodách a právach, na ktoré majú nárok; pripomína, že EÚ by 
mohla v tomto smere uľahčovať situáciu, a to zvyšovaním dôvery, hľadaním nových 
spôsobov dialógu a zlepšovaním už existujúcich nástrojov;

69. naliehavo žiada čínske orgány, aby začali vážne komunikovať s Tibeťanmi s cieľom 
posúdiť hĺbkové príčiny vysokého počtu prípadov sebaupálenia; odsudzuje nedobrovoľné 
presídľovanie a presun tibetských kočovníkov, ktoré je hrozbou pre prežitie spôsobu 
života, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tibetskej identity; naliehavo žiada ESVČ, aby 
v súlade s novoprijatými usmerneniami EÚ o slobode náboženstva alebo viery venovala 
osobitnú pozornosť problematike náboženských represií v Tibete a aby vyzvala Čínu, aby 
skoncovala s politikami obmedzujúcimi tibetský budhizmus; zdôrazňuje, že je potrebné 
zlepšovať vzdelávací systém s osobitným dôrazom na dvojjazyčné vzdelávanie v regióne 
v záujme zachovania národnej identity a dedičstva a v záujme boja proti príčinám 
nezamestnanosti mládeže;

70. vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou v oblasti ľudských práv v Iráne, 
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neustávajúcim prenasledovaním reformátorov, stúpajúcim množstvom politických väzňov 
a väzňov svedomia a viery, diskrimináciou a prenasledovaním bahaistickej komunity, 
sústavne vysokým počtom popráv vrátane popráv mladistvých, rozšírenosťou mučenia, 
nespravodlivými súdnymi procesmi a nadmernými kaučnými sumami, ako aj nad vážnym 
obmedzovaním práva na informácie, slobody prejavu, zhromažďovania a náboženstva, 
práva na vzdelanie a slobody pohybu; víta prepustenie niekoľkých väzňov svedomia 
v Iráne vrátane právničky a držiteľky Sacharovovej ceny Nasrín Sutúdeovej; vyzýva 
iránske orgány, aby prepustili troch vedúcich predstaviteľov opozície, ktorí sú držaní 
v domácom väzení a viac než dva roky neboli obvinení, a to Mehdího Karrúbího, Zahru 
Rahnavardovú a Míra Hosejna Músawího, umožnili osobitnému spravodajcovi OSN pre 
ľudské práva v Iráne návštevu krajiny, usilovali sa o zavedenie moratória na trest smrti, 
odstránili cenzúru internetu a umožnili slobodu prejavu v Iráne berie na vedomie 
obnovenie diplomatických kontaktov medzi Iránom a medzinárodným spoločenstvom 
a vyjadruje nádej na uspokojivé a vzájomne prijateľné uzavretie rokovaní medzi krajinami 
skupiny E3+3 a Iránom o iránskom jadrovom programe;

71. vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv 
v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR), upozorňuje na príslušné naliehavé 
uznesenia (článok 122) prijaté Európskym parlamentom a vyzýva KĽDR, aby sa zapojila 
do zmysluplného dialógu o ľudských právach s Európskou úniou; vyzýva KĽDR, aby 
skoncovala s mimosúdnymi popravami a násilnými zmiznutiami, prepustila politických 
väzňov a umožnila svojim občanom slobodne cestovať v rámci krajiny, ako aj mimo nej; 
vyzýva KĽDR, aby umožňovala slobodu prejavu a slobodu tlače pre domáce aj zahraničné 
médiá, ako aj necenzurovaný prístup občanov k internetu; konštatuje, že všetky 
provokatívne kroky KĽDR a reštriktívne opatrenia ukladané ich občanom viedli 
k rozsiahlej chudobe a hmotnej núdzi;

72. je hlboko znepokojený, pokiaľ ide o Kašmír, kde je nutné dôrazne odsúdiť akékoľvek 
násilie páchané na civilistoch; uvedomuje si, že sa začalo vyšetrovanie problému 
neoznačených hrobov; naliehavo však žiada, aby sa mechanizmy ochrany ľudských práv 
dostali do centra akéhokoľvek úsilia o stanovenie a zaistenie zodpovednosti za prejavy 
zneužívania voči civilistom;

73. vyzýva Európsku úniu, aby sa zapojila do koordinovanej a inkluzívnej stratégie v oblasti 
Sahelu zameranej jednak na zvýšenie bezpečnosti v regióne, jednak na presadzovanie 
ľudských práv, s cieľom skoncovať s porušovaním ľudských práv vo forme mučenia, 
často svojvoľného zatýkania predstaviteľov opozície a novinárov, potláčania pokojných 
demonštrácií, násilia na ženách, ako je znásilnenie, vynútený sobáš a zohavovanie 
genitálií, a diskriminácie založenej na etnickej príslušnosti alebo príslušnosti ku kaste, 
a tak prispieť k zavedeniu právneho štátu ako garanta základných práv a slobôd;

74. vyzýva EÚ, aby vybudovala efektívnu politiku sankcií namierenú voči všetkým režimom, 
ktoré voči civilným obyvateľom uplatňujú represívne metódy;

75. vyzýva EÚ, aby naďalej aktívne podporovala obhajcov ľudských práv, a to aj včasným 
poskytovaním dočasného prístrešia ohrozeným osobám; vyzýva EÚ, aby rozšírila svoju 
politiku v oblasti podpory obhajcov ľudských práv na informátorov a investigatívnych 
novinárov, ktorí môžu výrazne prispieť k ochrane a presadzovaniu ľudských práv;



PE516.771v02-00 20/64 RR\1011672SK.doc

SK

Pozorovanie volieb a politiky na podporu demokracie

76. víta pretrvávajúcu podporu EÚ zameranú na volebné procesy na celom svete vysielaním 
volebných pozorovateľských misií (EOM) a misií volebných expertov (EEM) a 
poskytovaním volebnej pomoci, ako aj podpory pre domácich pozorovateľov; konštatuje, 
že tieto misie nedávno prispeli k podpore rozvoja demokracie v susedstve EÚ a boli 
svedkami prenosu moci na opozíciu (Senegal) a upevnenia demokracie po konflikte 
(Sierra Leone);

77. zdôrazňuje, že je dôležité prijať opatrenia v nadväznosti na správy a odporúčania 
volebných pozorovateľských misií; vyzdvihuje svoju iniciatívu zameranú na posilnenie 
opatrení nadväzujúcich na odporúčania volebných pozorovateľských misií tým, že ich 
použije ako súčasť „plánu postupu k demokracii“ v dotknutej krajine, a s cieľom poveriť 
hlavného pozorovateľa osobitnou úlohou zabezpečiť prijatie opatrení nadväzujúcich na 
odporúčania a vykonávanie týchto odporúčaní za podpory stálych orgánov Parlamentu;

78. zdôrazňuje dôležitosť posilnenia prevádzkovej kapacity parlamentov v období medzi 
voľbami; v tejto súvislosti pripomína, že EÚ sa v rámci fóra na vysokej úrovni o účinnosti 
pomoci zaviazala založiť rozvojovú spoluprácu na „demokratickom prevzatí 
zodpovednosti“ s osobitným odkazom na posilnenú úlohu parlamentov; naliehavo žiada 
EÚ, aby smerovala svoje úsilie k prístupu založenému na právach, s cieľom začleniť 
zásady ľudských práv do operačných činností EÚ a presadzovať v celosvetovej rozvojovej 
agende problematiku ľudských práv, ako sa k tomu zaviazala v akčnom pláne;

79. pripomína odhodlanie podpredsedníčky Komisie/vedúcej predstaviteľky zamerať sa 
v rámci volebného pozorovania na účasť žien a národnostných menšín, ako aj na osoby so 
zdravotným postihnutím ako kandidátov i voličov; žiada, aby sa závery volebných 
pozorovateľských misií EÚ zohľadňovali vždy pri tvorbe programov na podporu plnej 
a rovnoprávnej účasti žien na volebných procesoch, ako aj pri vykonávaní odporúčaní 
týchto misií.

Sloboda prejavu

80. zdôrazňuje osobitnú dôležitosť slobody prejavu v procesoch transformácie vrátane 
slobodných médií; víta záväzok EÚ vypracovať usmernenia o slobode prejavu (online 
a offline) a ďalej odporúča EÚ, aby vypracovala metodiku, ktorá umožní sledovať zmeny 
v právnych predpisoch, ktoré obmedzujú pluralitu a slobodu tlače v tretích krajinách, 
a reagovať na tieto zmeny;

81. vyjadruje vážne a pretrvávajúce znepokojenie v súvislosti s online cenzúrou a jej 
poľutovaniahodným rozšírením v mnohých krajinách; zdôrazňuje, že EÚ musí v rámci 
svojich politík stanoviť priority, pokiaľ ide o uplatňovanie práva na účasť a práva na 
prístup k informáciám ako kľúčových zásad demokracie, ktoré sa musia realizovať aj 
online, a musí využívať dostupné mechanizmy na posilnenie verejnej zodpovednosti, 
napríklad zásadu otvorených údajov; domnieva sa, že by to tak malo byť na všetkých 
úrovniach dialógu s tretími krajinami, a to aj v rámci dvojstranných vzťahov a na 
najvyšších úrovniach; zdôrazňuje dôležitosť online médií pre fungovanie a efektívnosť 
občianskej spoločnosti, a to aj pre obhajcov ľudských práv, odbory a informátorov; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby zintenzívnili úsilie o zahrnutie digitálnej slobody do 
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vonkajších vzťahov EÚ; 

Podpora EÚ pre univerzálne ľudské práva

82. v plnej miere podporuje súhlasnú pozíciu, ktorú zaujala EÚ v strategickom rámci pre 
ľudské práva a demokraciu, pokiaľ ide o podporu a ochranu všetkých ľudských práv, ako 
aj prísľub „protestovať proti každému pokusu spochybniť uznávanie univerzálnosti 
ľudských práv“; opakuje, že v plnej miere podporuje nedeliteľnosť a univerzálnosť 
ľudských práv, a vyzýva EÚ, aby túto nedeliteľnosť a univerzálnosť presadzovali, čo 
zahŕňa i Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach v súlade 
s článkom 21 Zmluvy o Európskej únii (hlava V kapitola 1 –  Všeobecné ustanovenia 
o vonkajšej činnosti Únie);

Systém OSN pre ľudské práva

83. opätovne zdôrazňuje, že podporuje posilnenie systému OSN pre ľudské práva, ktorý má 
rozhodujúci význam pre napredovanie v oblasti všeobecných ľudských práv; oceňuje 
úsilie EÚ v rámci preskúmania činnosti Rady OSN pre ľudské práva a vyzýva všetkých 
členov Rady pre ľudské práva, aby obhajovali najprísnejšie normy v oblasti ľudských práv 
a naplnili sľuby, ktoré dali pred voľbami; domnieva sa, že nezávislosť Úradu vysokého 
komisára OSN pre ľudské práva a držiteľov mandátu OSN na osobitné postupy je 
kľúčovým predpokladom ich efektívneho fungovania, a zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
tohto cieľa sú potrebné účelovo neviazané finančné prostriedky; 

84. víta začatie druhého cyklu procesu všeobecného pravidelného preskúmania a žiada, aby 
EÚ naďalej venovala zvýšenú pozornosť vylepšeniu tohto procesu a rozsahu vykonávania 
odporúčaní vyplývajúcich zo všeobecného pravidelného preskúmania, ktoré krajiny prijali 
a zaviazali sa vykonávať;

85. vyzýva členské štáty EÚ, aby nadviazali na záväzok prijatý v strategickom rámci EÚ, 
ktorý sa týka ratifikácie a vykonávania kľúčových medzinárodných zmlúv o ľudských 
právach, najmä tým, že ratifikujú a budú vykonávať desať základných zmlúv OSN o 
ľudských právach a ich opčné protokoly, a aby prijali príslušné vyhlásenia o zabezpečení 
prijateľnosti všetkých individuálnych sťažností a vyšetrovacích postupov; zdôrazňuje 
význam týchto ratifikácií z hľadiska vnútornej a vonkajšej dôveryhodnosti politiky EÚ 
v oblasti ľudských práv; vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že pretrvávajúca 
neschopnosť niektorých členských štátov EÚ včas predložiť príslušným orgánom OSN 
monitorujúcim ľudské práva svoje pravidelné správy takisto oslabuje dôveryhodnosť 
politiky EÚ v oblasti ľudských práv voči tretím krajinám;

86. vyzýva EÚ, aby nabádala tretie krajiny k tomu, aby v plnej miere spolupracovali 
s osobitnými spravodajcami OSN a nezávislými odborníkmi pre oblasť ľudských práv, 
a to aj vydávaním trvalých pozvánok a prijímaním takýchto odborníkov;

87. nabáda EÚ a jej členské štáty, aby podporovali Vysokú komisárku OSN pre ľudské práva 
pri realizácii jej správy z roku 2012 o posilnení zmluvných orgánov OSN, ktoré zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri monitorovaní skutočného vykonávania ľudskoprávnych záväzkov zo 
strany štátov, ktoré sú stranami zmlúv OSN o ľudských právach;
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88. vo svetle zásad medzinárodného humanitárneho práva uvedených v haagskych 
ustanoveniach z roku 1907 (články 42 – 56) a štvrtom Ženevskom dohovore (články 27 – 
34 a 47 – 78), ako aj v ustanoveniach dodatkového protokolu I zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby EÚ zaistila, aby jej partnerské krajiny, ktoré spadajú do kategórie okupačnej veľmoci, 
dodržiavali svoje povinnosti voči obyvateľstvu na okupovaných územiach; pripomína, že 
podľa medzinárodného humanitárneho práva musí okupačná veľmoc zabezpečiť normy 
v oblasti verejného zdravia a poskytovanie potravín a zdravotnej starostlivosti 
okupovanému obyvateľstvu; opakuje, že akýkoľvek presun civilného obyvateľstva 
okupačnej moci do okupovaného územia je zakázaný a že obvineným z trestných činov sa 
musia v rámci konania poskytnúť medzinárodne uznávané súdne záruky, ako právo byť 
informovaný o dôvodoch zatknutia, obvinenie z konkrétneho trestného činu a právo na 
spravodlivý a podľa možnosti čo najrýchlejší súdny proces.

Medzinárodný trestný súd

89. pripomína, že rozhodne podporuje Medzinárodný trestný súd; domnieva sa, že narastajúci 
počet zmluvných štátov predstavuje dôležitý vývoj pri posilňovaní všeobecnej platnosti 
tohto súdu; víta skutočnosť, že Guatemala ratifikovala Rímsky štatút v apríli 2012 
a Pobrežie Slonoviny vo februári 2013;

90. vyzýva ministrov zahraničných vecí EÚ, aby prijali závery Rady pre zahraničné veci, 
v ktorých sa potvrdzuje dôrazná podpora EÚ a jej členských štátov Medzinárodnému 
trestnému súdu, zohľadňuje sa úsilie EÚ o neustálu revíziu, aktualizáciu a rozšírenie jej 
nástrojov na Medzinárodný trestný súd, a vyjadruje sa nové odhodlanie usilovať sa 
o všeobecnú platnosť Rímskeho štatútu, aby sa rozšíril prístup ku spravodlivosti pre obete 
závažných trestných činov podľa medzinárodného práva;

91. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu stále nie 
je uvedený v novom nariadení o VSP na zozname dohovorov, ktoré sú predpokladom na 
dosiahnutie štatútu VSP+; konštatuje, že niektoré krajiny, ktoré sa uchádzajú o získanie 
štatútu VSP+, nie sú zmluvnými stranami štatútu alebo ho neratifikovali (napríklad 
Arménsko a Pakistan); pripomína svoje odporúčanie, aby sa Rímsky štatút v budúcnosti 
doplnil do zoznamu dohovorov;

92. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby počas rokovaní a politických dialógov s tretími 
krajinami, regionálnymi organizáciami a inými regionálnymi skupinami zdôrazňovali 
potrebu ratifikácie a vykonávania štatútu a dohody o privilégiách a imunitách súdu 
a potrebu začlenenia ustanovení týkajúcich sa Medzinárodného trestného súdu a 
medzinárodnej spravodlivosti do dohôd EÚ s tretími krajinami;

93. nabáda ESVČ, aby zaistila úplnú informovanosť všetkých delegácií EÚ a osobitných 
zástupcov EÚ o rozhodnutí Rady EÚ a akčnom pláne v oblasti Medzinárodného trestného 
súdu a o doplnkovom súbore nástrojov EÚ a aktívne podporovala Medzinárodný trestný 
súd, presadzovanie jeho rozhodnutí a boj proti beztrestnosti v prípade trestných činov 
podľa Rímskeho štatútu;

94. vyzýva delegácie EÚ a osobitných zástupcov EÚ, najmä osobitného zástupcu EÚ pre 
ľudské práva, aby v rámci politických dialógov a stretnutí s tretími krajinami aktívne 
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podporovali Medzinárodný trestný súd, presadzovanie jeho rozhodnutí a boj proti 
beztrestnosti trestných činov podľa Rímskeho štatútu; okrem toho navrhuje, aby sa 
posilnila finančná podpora poskytovaná Medzinárodnému trestnému súdu;

95. víta prijatie súboru nástrojov EÚ na podporu doplnkovosti a vyzýva ESVČ a Komisiu, 
aby podnikli ďalšie kroky v záujme jeho účinného zavedenia do praxe; nabáda EÚ, aby 
zaistila náležité presadzovanie podpory Medzinárodného trestného súdu vo všetkých 
relevantných oblastiach zahraničnej politiky EÚ;

96. vyzýva členské štáty EÚ, aby v plnej miere vykonávali Rímsky štatút zosúladením 
vnútroštátnych právnych predpisov so všetkými záväzkami vyplývajúcimi zo štatútu a aby 
vyhoveli žiadostiam Medzinárodného trestného súdu o pomoc a spoluprácu vo všetkých 
fázach konaní pred súdom, najmä pokiaľ ide o predbežné preskúmanie, vyšetrovanie, 
zatýkanie a vydávanie, ochranu obetí a svedkov, predbežné prepustenie a výkon trestov; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že príspevky do fondu dôvery pre obete sú naďalej 
nedostatočné, a vyzýva členské štáty EÚ, aby poskytli prostriedky potrebné na to, aby 
mohol v plnej miere plniť svoj mandát;

97. vyjadruje podporu činnostiam v oblasti informovania verejnosti náležite financovaným 
prostredníctvom riadneho rozpočtu súdu a zdôrazňuje význam týchto činností pre 
zviditeľnenie spravodlivosti;

98. vyzýva členské štáty EÚ, aby ratifikovali pozmeňujúce návrhy z Kampaly k Rímskemu 
štatútu a aby na ich ratifikáciu nabádali aj tretie krajiny;

99. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie v boji proti beztrestnosti v rámci 
vlastných hraníc EÚ; nabáda ich v tomto smere k tomu, aby zohľadňovali odporúčania 
Európskej siete kontaktných miest, ktoré sa týkajú osôb zodpovedných za genocídu, 
zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny;

Trest smrti

100. opätovne zdôrazňuje jednomyseľný nesúhlas s trestom smrti a považuje zavedenie 
všeobecného moratória v záujme celosvetového zrušenia trestu smrti za ústredný cieľ 
politiky EÚ v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje, že trest smrti sa nikdy nepreukázal ako 
účinný prostriedok na odrádzanie od trestnej činnosti a že podľa dostupných údajov sa 
trest smrti týka najmä znevýhodnených osôb; oceňuje snahy Európskej únie a jej 
členských štátov na pôde Organizácie Spojených národov, ktoré viedli v decembri 2012 
k prijatiu rezolúcie Valného zhromaždenia o moratóriu na uplatňovanie trestu smrti; 
zároveň vyjadruje znepokojenie v súvislosti s obnovením popráv v niektorých krajinách; 
vyzýva EÚ, aby naďalej uskutočňovala cielené kampane v oblasti trestu smrti 
a zintenzívnila kontakt s krajinami, ktoré trest smrti zachovávajú; očakáva náležité 
konzultácie v rámci preskúmania nariadenia č. 1236/2005 plánovaného na rok 2013 
o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti alebo 
mučenie;

101. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Bielorusko je poslednou krajinou na 
európskom kontinente, v ktorej stále platí trest smrti; opätovne vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad popravami Dmitriho Konovalova a Vladislava Kovaleva; opakovane 
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vyzýva Bielorusko, aby zaviedlo moratórium na trest smrti, čo by malo v konečnom 
dôsledku viesť k jeho zrušeniu;

Podnikanie a ľudské práva 

102. opätovne potvrdzuje, že európske spoločnosti by mali zabezpečiť, aby sa v rámci ich 
činností dodržiavali normy v oblasti ľudských práv, a to aj v prápade, že pôsobia mimo 
EÚ; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s údajnou spoluprácou niektorých spoločností 
z EÚ s autoritárskymi režimami, najmä v prípade, že obchodovanie s citlivým tovarom, 
napríklad v oblasti informačných technológií a komunikácií, viedlo k porušovaniu 
ľudských práv;

103. pripomína dôležitosť podpory sociálnej zodpovednosti podnikov, a to aj v rámci 
obchodnej činnosti mimo EÚ, a zabezpečenia sociálnej zodpovednosti podnikov v celom 
dodávateľskom reťazci; vyjadruje presvedčenie, že európske spoločnosti a ich pobočky 
a subdodávatelia by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri presadzovaní a šírení 
medzinárodných noriem v oblasti podnikania a ľudských práv na celom svete; zdôrazňuje 
význam zmysluplného podávania správ o vplyve projektov podporovaných Európskou 
investičnou bankou (EIB) alebo vývoznými úvermi poskytovanými európskymi 
úverovými agentúrami na ľudské práva a o ich sociálnom a environmentálnom vplyve; 
zdôrazňuje, že finančné operácie vykonávané týmito inštitúciami by mali prispievať 
k všeobecným zásadám pre vonkajšiu činnosť Únie, ako sa uvádza v článku 21 ZEÚ;

104. vyzýva ESVČ, aby podávala správy o plnení záväzkov prijatých v rámci akčného 
plánu EÚ pre ľudské práva s ohľadom na hlavné zásady OSN pre obchod a ľudské práva; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nedosiahla dostatočný pokrok, pokiaľ ide 
o reakciu na žiadosť Parlamentu, aby navrhla právne predpisy, ktorými by sa vyžadovalo, 
aby spoločnosti z EÚ zaistili, aby ich nákupy nepodporovali páchateľov konfliktov 
a závažného porušovania ľudských práv;

105. pripomína Komisii jej záväzok zo septembra 2010 preveriť problematiku nútenej 
väzenskej práce v tretích krajinách a podľa toho i preskúmať reakciu EÚ, a žiada 
Komisiu, aby Parlamentu podala správu o výsledku tohto procesu; vyzýva Komisiu, aby 
zaviedla právne predpisy zakazujúce dovoz tovaru vyrobeného nútenou a väzenskou 
prácou do EÚ;

Odstránenie všetkých foriem diskriminácie

106. pripomína články Všeobecnej deklarácie ľudských práv, v ktorých sa uvádza, že všetci 
ľudia sa rodia slobodní a rovní, pokiaľ ide o ich dôstojnosť a práva; a majú nárok na práva 
a slobody, ktoré zakotvuje táto deklarácia, bez ohľadu na odlišnosti akéhokoľvek druhu; 
zdôrazňuje dôležitosť boja proti akejkoľvek forme diskriminácie vrátane diskriminácie na 
základe rasy, farby pleti, pohlavia, sexuálnej orientácie, jazyka, náboženstva, kasty, 
sociálneho pôvodu, kultúry, veku, rodu, zdravotného postihnutia alebo z iného dôvodu; 
pripomína výzvu adresovanú EÚ, aby viedla boj proti diskriminácii a netolerantnosti ako 
kľúčovú súčasť svojej politiky v oblasti ľudských práv a aby túto politiku založila na 
inkluzívnom a komplexnom vymedzení nediskriminácie; zdôrazňuje, že dodržiavanie práv 
menšín je kľúčovým faktorom mieru, rozvoja a demokracie; v tomto smere víta a ďalej 
nabáda na spoluprácu EÚ s Organizáciou Spojených národov a regionálnymi 
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organizáciami;

107. žiada EÚ, aby venovala osobitnú pozornosť diskriminácii na základe sociálnej 
stratifikácie, napríklad kastových a obdobných systémov zdedeného postavenia, ktoré 
majú mimoriadne škodlivý a niekedy až ničivý dosah, pokiaľ ide o vyhliadky na 
rovnocenné uplatňovanie ľudských práv; domnieva sa, že je potrebné dôrazne nabádať 
krajiny, v ktorých kastový systém pretrváva, aby ho zakázali a zaistili skutočné 
uplatňovanie zákonov zameraných proti kastovému systému;

Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery

108. zdôrazňuje, že právo na slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, 
zhrnuté v článku 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a v ďalších medzinárodných 
nástrojoch pre ľudské práva, je základným ľudským právom previazaným s inými 
ľudskými právami a základnými slobodami, ktoré zahŕňa právo veriť či neveriť, slobodu 
praktikovať teistickú, neteistickú alebo ateistickú vieru v súkromí či verejne, sám či 
v spoločenstve s inými a právo zvoliť si vieru podľa vlastného uváženia, zmeniť ju alebo 
od nej upustiť; vyzýva EÚ, aby presadzovala právo na slobodu náboženského vyznania 
alebo viery na medzinárodných a regionálnych fórach a v dvojstranných vzťahoch 
s tretími krajinami;

109. pripomína, že právo na výhradu vo svedomí proti vojenskej službe je legitímnym 
uplatnením práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania, a naliehavo 
žiada ESVČ a členské štáty, aby krajiny s povinnou vojenskou službou vyzvali k tomu, 
aby umožňovali náhradnú službu nebojového alebo civilného charakteru, vo verejnom 
záujme a inej než trestnej povahy, a aby netrestali osoby s výhradou vo svedomí za 
neplnenie vojenskej služby, a to ani odňatím slobody;

110. čo najostrejšie odsudzuje diskrimináciu, netolerantnosť, násilie a zabíjanie na základe 
náboženského vyznania alebo viery bez ohľadu na to, kde k nim dochádza a voči komu sú 
namierené; je znepokojený najmä zvyšujúcou sa tendenciou riešiť spory medzi 
nábožensky rozdeleným obyvateľstvom prostredníctvom násilia a prenasledovania, keďže 
takéto praktiky sú prekážkou trvalého mieru a zmierenia; takisto je znepokojený čoraz 
väčším nepriateľstvom vlád a spoločnosti v mnohých krajinách, ktoré menšinovým 
náboženským skupinám alebo skupinám hlásiacim sa k určitej viere naďalej upierajú 
slobodu praktizovať alebo verejne vyjadrovať svoje náboženské vyznanie alebo vieru; 
poznamenáva, že sociálna nevraživosť a útoky namierené proti náboženským skupinám 
alebo skupinám hlásiacim sa k určitej viere, ktoré viedli v mnohých prípadoch k smrti 
a zraneniam, sú na vzostupe a že beztrestnosť a nedostatočná ochrana menšinových 
náboženských spoločenstiev alebo spoločenstiev hlásiacich sa k určitej viere je naďalej 
zdrojom znepokojenia;

111. je proti akýmkoľvek právnym predpisom, v ktorých sa penalizujú osoby za zmenu 
svojho náboženského vyznania alebo viery; vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že 
v dôsledku takýchto právnych predpisov osoby v niektorých krajinách čelia väzeniu či 
dokonca trestu smrti; je taktiež znepokojený tým, že osoby, ktoré zanechali alebo zmenili 
svoje náboženstvo, sú vystavené sociálnej nevraživosti, napríklad násiliu a zastrašovaniu; 
je proti zákonom, ktoré trestajú prejavy považované za rúhanie, potupenie alebo urážku 
náboženstva alebo náboženských symbolov, postáv alebo pocitov; konštatuje, že tieto 
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zákony nie sú v súlade s akceptovanými medzinárodnými normami v oblasti ľudských 
práv; odsudzuje právnu úpravu rúhačstva v Afganistane, Bangladéši, Egypte, Pakistane 
a Saudskej Arábii, ktorá umožňuje väznenie a trest smrti;

112. víta výzvy na predkladanie návrhov, ktoré boli nedávno zverejnené v rámci 
európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) a v ktorých sa 
uprednostňujú a podporujú kroky občianskej spoločnosti v oblasti boja proti diskriminácii 
na základe náboženského vyznania alebo viery; nabáda EÚ, aby podporovala inkluzívne 
úsilie o dialóg a spoluprácu medzi kultúrami a náboženstvami na rôznych úrovniach, so 
zapojením vedúcich predstaviteľov spoločenstiev, žien, mládeže a zástupcov etnických 
menšín a s cieľom presadzovať budovanie mieru a spoločenskú súdržnosť; vyzýva EÚ 
a členské štáty EÚ, aby vytvorili systémy grantov na ochranu a presadzovanie slobody 
náboženského vyznania alebo viery v krajinách, kde je toto právo najviac ohrozené;

113. víta odhodlanie EÚ presadzovať právo na slobodu náboženského vyznania alebo viery 
na medzinárodných a regionálnych fórach vrátane OSN, Organizácie pre bezpečnosť 
a spoluprácu v Európe (OBSE), Rady Európy a iných regionálnych mechanizmov; nabáda 
EÚ, aby naďalej predkladala každoročné uznesenie o slobode náboženského vyznania 
alebo viery na pôde Valného zhromaždenia OSN a ďalej podporovala mandát osobitného 
spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery;

Práva žien a detí a posilnenie ich postavenia

114. vyjadruje plnú podporu úsiliu OSN o presadzovanie práv a posilnenie postavenia žien; 
nabáda EÚ, aby uskutočnila cielenú kampaň o účasti žien na politickom a hospodárskom 
živote a aby podporovala iniciatívy zamerané proti násiliu páchanému na ženách a rodovo 
motivovaným vraždám žien; podporuje vykonávanie akčného plánu pre rodovú rovnosť a 
posilnenie postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce; vyzýva delegácie EÚ, aby do 
svojich miestnych stratégií na vykonávanie usmernení EÚ pre oblasť násilia páchaného na 
ženách a dievčatách a boja proti všetkým formám ich diskriminácie vrátane manželstiev 
vynútených násilím začlenili konkrétne opatrenia týkajúce sa úlohy vonkajšej pomoci a 
rozvojovej spolupráce; zdôrazňuje, že úloha Komisie a členských štátov sa v tejto oblasti 
v rámci EÚ aj za jej hranicami nemôže obmedzovať iba na boj proti násiliu páchanému na 
ženách vo všetkých jeho formách, či už ide o fyzické, psychologické, sociálne alebo 
finančné násilie, a že by bolo vhodné prioritne sa venovať vzdelávaniu bez ohľadu na 
pohlavie, a to od čo možno najútelšieho veku; naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby 
ďalej nabádali tretie krajiny, aby zohľadňovali práva žien pri tvorbe vnútroštátnych 
právnych predpisov a zabezpečili riadne vykonávanie všetkých príslušných ustanovení;

115. opätovne odsudzuje zneužívanie žien a všetky formy násilia páchaného na ženách 
vrátane domáceho násilia; vyzýva preto všetky členské štáty Rady Európy na podpísanie a 
ratifikáciu dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu a Európsku 
úniu, aby pristúpila k tomuto dohovoru s cieľom zabezpečiť súlad medzi vnútornou a 
vonkajšou činnosťou EÚ v oblasti násilia páchaného na ženách; zdôrazňuje význam 
vedenia informačných a osvetových kampaní v spoločenstvách, ktoré praktizujú 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov, sexuálne zneužívanie maloletých dievčat, 
predčasné sobáše a manželstvá vynútené násilím, rodovo motivované vraždy žien a iné 
rodovo podmienené porušovanie ľudských práv, ako aj dôležitosť zapájania obhajcov 
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ľudských práv, ktorí už bojujú za ukončenie týchto praktík, do príprav a realizácie týchto 
kampaní; nabáda ESVČ a členské štáty EÚ, aby pokračovali v riešení problému mrzačenia 
ženských pohlavných orgánov v rámci svojho politického a strategického dialógu 
s partnerskými krajinami, kde sa tieto praktiky stále vykonávajú;

116. vyzýva EÚ, aby ešte viac chránila reprodukčné práva, a zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa tieto politiky zaviedli do centra rozvojovej spolupráce s tretími krajinami; dôrazne 
odsudzuje odpudivú prax mrzačenia ženských pohlavných orgánov v niektorých častiach 
Afriky, vraždy v mene cti, interrupcie na základe pohlavia plodu a manželstvá vynútené 
násilím; pripomína dôležité závery vyplývajúce z Medzinárodnej konferencie o populácii 
a rozvoji v Káhire;

117. podporuje iniciatívu generálneho tajomníka OSN Vzdelanie na prvom mieste 
(Education First), keďže prístup k vzdelaniu zvyšuje ochranu pred hrozbami, ktoré pre 
budúcnosť dievčat predstavuje predčasný sobáš a tehotenstvo, HIV, chudoba a domáce 
a sexuálne násilie, a takisto znižuje úmrtnosť detí a matiek;

118. žiada, aby sa ešte pred uplynutím stanovených termínov zintenzívnilo úsilie 
o zabezpečenie splnenia miléniových rozvojových cieľov v čo najväčšom rozsahu, a to v 
oblasti rodovej rovnosti, zdravia matiek a prístupu k primeranému systému zdravotnej 
starostlivosti, vzdelávaniu a právam týkajúcim sa sexuálneho a reprodukčného zdravia, 
najmä v prípade najzraniteľnejších skupín, akými sú dievčatá a mladé ženy, na základe 
pevného záväzku vlád posilňovať mechanizmy zodpovednosti a monitorovania 
v súvislosti s existujúcimi záväzkami v oblasti ľudských práv, podporovať prístup k 
spravodlivosti pre všetkých a zabezpečiť skutočnú účasť všetkých vrátane najviac 
marginalizovaných a znevýhodnených skupín na vypracúvaní, rozhodovaní a vykonávaní; 
rozhodne odporúča, aby sa do miléniových rozvojových cieľov po roku 2015 zahrnul aj 
samostatný cieľ týkajúci sa práv žien a rodovej rovnosti s osobitným dôrazom na sexuálne 
a reprodukčné zdravie a súvisiace práva;

119. naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili, aby proces preskúmania 
ICPD+20 znamenal komplexné preskúmanie všetkých aspektov súvisiacich s úplným 
využívaním sexuálnych a reprodukčných práv, a aby zdôrazňovali pevný a pokrokový 
prístup k otázke sexuálnych a reprodukčných práv pre všetkých v súlade 
s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv, pričom požaduje väčšie vyvodenie 
zodpovednosti, pokiaľ ide o dosiahnutie výsledkov; tiež ich vyzýva, aby predovšetkým 
zabezpečili, aby proces preskúmania prebiehal participačným spôsobom a rôznym 
zúčastneným stranám vrátane občianskej spoločnosti, ako aj ženám, dospievajúcim a 
mladým ľuďom umožňoval užitočným spôsobom sa na ňom podieľať; pripomína, že 
rámec pre takéto preskúmanie musí byť založený na ľudských právach s osobitným 
dôrazom na sexuálne a reprodukčné práva; 

120. vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s problematikou znásilnení; odsudzuje 
mimoriadne vysoký stupeň beztrestnosti vo vzťahu k znásilneniam v krajinách ako India a 
Pakistan;

121. odsudzuje rozsiahlu mieru sexuálneho násilia a znásilňovania ako vojnovej zbrane, 
a to najmä v oblasti Veľkých jazier; upozorňuje, že zločiny na základe rodovej 
príslušnosti a zločiny sexuálneho násilia sú začlenené do Rímskeho štatútu ako vojnové 
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zločiny, zločiny proti ľudskosti alebo skutky, ktoré sú súčasťou genocídy či mučenia; 
v tejto súvislosti víta rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2106 (2013) o predchádzaní 
sexuálnemu násiliu počas konfliktov, ktorá bola prijatá 24. júna 2013 a ktorou sa opätovne 
potvrdzuje kľúčová úloha Medzinárodného trestného súdu v boji proti beztrestnosti 
v prípade sexuálnych zločinov a zločinov na základe rodovej príslušnosti; vyzýva EÚ, aby 
v plnej miere podporovala uplatňovanie týchto zásad; pripomína tiež záväzok EÚ zahrnúť 
problematiku ľudských práv a rodové aspekty do misií SBOP v súlade s významnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 a 1820 o ženách, mieri a bezpečnosti;

122. vyzýva EÚ, aby venovala prioritnú pozornosť boju proti obchodovaniu s ľuďmi; 
zdôrazňuje, že pri riešení problému obchodovania s ľuďmi treba zvážiť vnútorné aj 
vonkajšie aspekty; nabáda členské štáty, aby vykonávali smernicu EÚ (2011/36/EÚ) 
a stratégiu na roky 2012 – 2016 zameranú na odstránenie obchodovania s ľuďmi;

123. vyzýva na všeobecnú ratifikáciu Dohovoru OSN o právach dieťaťa; vyzýva Komisiu 
a ESVČ, aby prijali opatrenia týkajúce sa práv dieťaťa s osobitným zameraním na násilie 
páchané na deťoch, najmä na problémy nútenej detskej práce, sobášov detí, odvádzania 
detí do ozbrojených skupín, ich odzbrojenia a následného opätovného zapojenia do 
bežného života, a tiež aby do programu dialógu o ľudských právach vedeného 
s príslušnými krajinami zaradili aj problém čarodejníctva detí; zdôrazňuje, že je dôležité 
venovať právam detí prioritnú pozornosť v rámci vonkajšej politiky EÚ;

124. zdôrazňuje potrebu zintenzívniť úsilie o vykonávanie revidovanej stratégie 
vykonávania usmernení EÚ v súvislosti s deťmi v ozbrojených konfliktoch; nabáda EÚ, 
aby ďalej prehlbovala spoluprácu s osobitnou zástupkyňou OSN pre deti v ozbrojených 
konfliktoch; víta skutočnosť, že v roku 2012 bol zavedený nový rozpočtový riadok na 
podporu detí zasiahnutých konfliktom prostredníctvom humanitárnej pomoci 
zabezpečujúcej prístup k vzdelaniu v núdzových situáciách;

125. pripomína svoje predošlé odporúčania o zlepšení vlastných postupov vo vzťahu 
k záležitostiam v oblasti ľudských práv a o zintenzívnení úsilia o skutočné zahrnutie 
ľudských práv do jej vlastných štruktúr a procesov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 
nedosiahlo žiadne zlepšenie v súvislosti s rozpravami v pléne a uzneseniami pléna 
o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásady právneho štátu, ani pokiaľ 
ide o opatrenia v nadväznosti na ne; víta úsilie o zlepšenie spolupráce v oblasti ľudských 
práv s národnými parlamentmi členských štátov;

126. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskej 
službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, 
vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, Organizácii Spojených 
národov, Rade Európy a vládam krajín a území uvedených v tomto uznesení.
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6.11.2013

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ

pre Výbor pre zahraničné veci

k výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2012 a politike Európskej únie v tejto 
oblasti
(2013/2152(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Mikael Gustafsson

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2012, pretože 
táto správa informuje o úsilí, ktoré EÚ vynakladá na presadenie systematického 
zohľadňovania hľadiska ľudských práv, rodovej rovnosti, demokracie a dobrej správy vecí 
verejných v rozvojových politikách a nástrojoch na rozvoj;

2. zdôrazňuje skutočnosť, že Pusanské partnerstvo pre účinnú rozvojovú spoluprácu vyzvalo 
medzinárodné spoločenstvo, aby v oblasti medzinárodnej spolupráce zaujalo prístup 
založený na dodržiavaní ľudských práv s cieľom zvýšiť účinnosť rozvojových snáh;

3. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila rozsiahle hodnotenia vplyvu projektov EÚ v oblasti 
rozvojovej spolupráce vrátane vplyvu na situáciu týkajúcu sa ľudských práv, a to s cieľom 
zabezpečiť, aby rozvojové úsilie EÚ neprispievalo k ďalšej marginalizácii 
diskriminovaných skupín a aby sa prostriedky EÚ spravodlivo rozdeľovali medzi 
jednotlivé regióny v rámci určitej krajiny na základe ich potrieb a úrovne rozvoja;

4. opätovne pripomína, že Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť by mali byť v 
budúcom programovom období zodpovedné za prijatie prístupu založeného na 
dodržiavaní práv;

5. vyzýva EÚ, aby presadzovala nedeliteľnosť ľudských práv, vrátane práv zakotvených v 
Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, v súlade s 
článkom 21 Zmluvy o Európskej únii (Hlava V, Kapitola 1 – Všeobecné ustanovenia o 
vonkajšej činnosti Únie);
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6. zastáva názor, že národné parlamenty a organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú 
významnú úlohu pri účinnom vykonávaní ustanovení v oblasti ľudských práv, a 
zdôrazňuje, že by sa mali vytvoriť vhodné podmienky pre ich účasť na rozhodovaní s 
cieľom posilniť skutočnú zodpovednosť za politické voľby týkajúce sa rozvojovej 
stratégie;

7. podporuje zostavenie súboru nástrojov, ktoré majú za cieľ vymedziť, ako sa bude 
uplatňovať prístup založený na dodržiavaní ľudských práv v oblasti rozvojovej 
spolupráce, a vypracovať ukazovatele, ktoré je potrebné začleniť do politík a nástrojov v 
oblasti ľudských práv, rodovej rovnosti a demokracie, a to spôsobom, ktorý umožní, aby 
sa vzájomne posilňovali; uznáva, že je dôležité zabezpečiť, aby sa organizácie občianskej 
spoločnosti aktívne podieľali na zostavovaní, realizácii a vyhodnocovaní súboru nástrojov 
na uplatňovanie prístupu založeného na dodržiavaní ľudských práv;

8. vyzýva EÚ, aby v rozvojovom programe v období po roku 2015 kládla dôraz na 
dodržiavanie ľudských práv, práv žien a rodovej rovnosti, práv detí, dobrej správy vecí 
verejných a demokracie, zásad právneho štátu, sociálnej, ekonomickej a environmentálnej 
udržateľnosti, práva na dôstojnú životnú úroveň, ktoré zahŕňa právo na jedlo, šatstvo, 
bývanie, vzdelanie, lekársku starostlivosť, a to najmä v oblasti sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv a práva v oblasti sociálnych služieb.

9. vyjadruje pevné presvedčenie, že EÚ musí posilniť legitimitu ako presadzovateľ ľudských 
práv a demokracie tým, že premení slová na činy, a že nedávne tragédie, ako napr. na 
Lampeduse, pri ktorej zahynulo viac než 300 ľudí, ako aj systematická diskriminácia 
Rómov, by mohli ohroziť úlohu EÚ v otázkach ľudských práv;

10. naliehavo vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby prijali okamžité opatrenia s cieľom 
zabrániť smrti migrantov na mori a aby zodpovedajúcim spôsobom prehodnotili 
vykonávanie svojej azylovej a migračnej politiky a politiky v oblasti hraničných kontrol;
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STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVA ŽIEN A RODOVÚ ROVNOSŤ

pre Výbor pre zahraničné veci

k výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2012 a politike Európskej únie v tejto 
oblasti
(2013/2152(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Mariya Gabriel

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. opätovne zdôrazňuje, že presadzovanie práv žien by malo tvoriť zásadnú súčasť dialógov 
o ľudských právach, ktoré vedie EÚ s tretími krajinami; uznáva pozitívnu úlohu, ktorú 
zohráva európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva; nabáda Európsku službu 
pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby v spolupráci s každou krajinou určili 
problémy, ktoré treba riešiť súčasne, aby sa finančné prostriedky a zdroje mohli cielene 
využívať v záujme lepšieho plnenia cieľov;

2. pripomína, že Európska únia má osobitného zástupcu pre ľudské práva a že táto funkcia 
by mala EÚ umožniť, aby koordinovala svoju činnosť a zlepšila jej čitateľnosť 
a viditeľnosť v záujme presadzovania ľudských práv vo svete, najmä práv žien;

3. opätovne odsudzuje zneužívanie žien a všetky formy násilia páchaného na ženách, najmä 
využívanie sexuálneho násilia ako vojenskej zbrane a domáce násilie; žiada preto všetky 
členské štáty Rady Európy o podpísanie a ratifikáciu dohovoru o predchádzaní násiliu na 
ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu a Európsku úniu, aby pristúpila k tomuto 
dohovoru s cieľom zabezpečiť súlad medzi vnútornou a vonkajšou činnosťou EÚ v oblasti 
násilia páchaného na ženách; zdôrazňuje význam informačných a osvetových kampaní v 
spoločenstvách, ktoré praktizujú mrzačenie ženských pohlavných orgánov, sexuálne 
zneužívanie maloletých dievčat, predčasné sobáše a manželstvá vynútené násilím, 
vraždenie žien z dôvodu ich pohlavia a iné rodovo podmienené porušovanie ľudských 
práv, ako aj zapájania obhajcov ľudských práv, ktorí už bojujú za ukončenie týchto 
praktík, do príprav a realizácie týchto kampaní; nabáda ESVČ a členské štáty EÚ, aby 
pokračovali v riešení problému mrzačenia ženských pohlavných orgánov v rámci svojich 
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politických a strategických dialógov s partnerskými krajinami, kde sa tieto praktiky stále 
vykonávajú;

4. naliehavo vyzýva EÚ, aby posilnila svoju činnosť zameranú na ukončenie praktík, pri 
ktorých sa uprednostňuje určité pohlavie, a to účinným riešením a odstránením všetkých 
základných príčin, ktoré vedú k rozvoju kultúr uprednostňujúcich synov, a bojom proti 
rodovo motivovanému vraždeniu, ktoré je v krajinách Ázie, Európy, Afriky a Ameriky 
čoraz rozšírenejším problémom, o ktorom sa však dostatočne neinformuje; trvá na tom, 
aby takéto preventívne politiky boli hlavnými prvkami v prístupe EÚ k rozvojovej 
spolupráci;

5. vyzýva Komisiu, aby sa otázka práv žien stala ústrednou témou jej prístupových rokovaní 
so všetkými kandidátskymi krajinami, a to bez výnimky; 

6. žiada EÚ a jej členské štáty, aby podporovali plnú účasť žien na rozhodovaní 
o politických a hospodárskych otázkach, najmä pokiaľ ide o procesy budovania mieru, 
prechodu k demokracii a riešenia konfliktov;

7. nabáda členské štáty, Komisiu a ESVČ, aby kládli dôraz na posilnenie ekonomického 
a politického postavenia žien v rozvojových krajinách tým, že podporia ich angažovanosť 
v malých a stredných podnikoch a poľnohospodárstve, ich prístup k pôde a ich zapojenie 
do projektov rozvoja vidieka;

8. naliehavo preto vyzýva Komisiu a Radu, aby ďalej nabádali tretie krajiny, aby 
zohľadňovali práva žien pri tvorbe vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečili ich 
príslušné vykonávanie;

9. žiada, aby sa zintenzívnilo úsilie o zabezpečenie splnenia miléniových rozvojových cieľov 
v čo najväčšom rozsahu, a to pred uplynutím stanoveného termínu, v oblasti rodovej 
rovnosti, zdravia matiek a prístupu k adekvátnemu systému zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávaniu a právam týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia, najmä v prípade 
najzraniteľnejších skupín, akými sú dievčatá a mladé ženy, na základe pevného záväzku 
vlád posilňovať mechanizmy zodpovednosti a monitorovania v súvislostí s existujúcimi 
záväzkami v oblasti ľudských práv, podporovať prístup k spravodlivosti pre všetkých a 
zabezpečiť skutočnú účasť všetkých na vypracúvaní, rozhodovaní a vykonávaní, a to 
vrátane najviac marginalizovaných a znevýhodnených skupín; vrele odporúča, aby sa do 
miléniových rozvojových cieľov po roku 2015 zahrnul aj samostatný cieľ týkajúci sa práv 
žien a rodovej rovnosti s osobitným dôrazom na sexuálne a reprodukčné zdravie 
a súvisiace práva;

10. konštatuje, že v populačných a rozvojových stratégiách sa doposiaľ nevenovala dostatočná 
pozornosť problematike porušovania sexuálnych a reprodukčných práv, čím sa narúša 
úsilie o splnenie záväzkov káhirského akčného programu (ICPD) a riešenie diskriminácie 
vrátane diskriminácie na základe pohlavia a rodovej nerovnosti; zdôrazňuje, že pokrok v 
oblasti reprodukčného zdravia bol v niektorých súvislostiach obmedzený prípadmi 
zneužívania, ako sú manželstvá detí, predčasné sobáše a manželstvá vynútené násilím, a 
neschopnosťou presadiť minimálny zákonný vek pre uzavretie manželstva, ako aj 
donucovacími praktikami, ako je nútená sterilizácia alebo mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov, a odopretím samostatnosti žien a dievčat pri rozhodovaní o svojom 
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sexuálnom a reprodukčnom zdraví bez diskriminácie, nátlaku alebo násilia;

11. naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili, že proces preskúmania 
ICPD+20 povedie ku komplexnému preskúmaniu všetkých aspektov súvisiacich s úplným 
dodržiavaním sexuálnych a reprodukčných práv, a zaujali pevný a pokrokový prístup k 
otázke sexuálnych a reprodukčných práv pre všetkých v súlade s medzinárodnými 
normami v oblasti ľudských práv, pričom požaduje väčšie vyvodenie zodpovednosti za 
dosiahnutie výsledkov; vyzýva tiež EÚ a jej členské štáty, aby predovšetkým zabezpečili, 
že proces preskúmania bude prebiehať participačným spôsobom a rôznym zúčastneným 
stranám vrátane občianskej spoločnosti, ako aj ženám, dospievajúcim a mladým ľuďom 
poskytne príležitosť významne sa na ňom podieľať; pripomína, že rámec pre takéto 
preskúmanie musí byť založený na ľudských právach s osobitným dôrazom na sexuálne a 
reprodukčné práva;

12. žiada, aby sa závery volebných pozorovateľských misií EÚ vždy zohľadňovali pri tvorbe 
programov zameraných na podporu plnej a rovnoprávnej účasti žien na volebných 
postupoch, ako aj pri vykonávaní odporúčaní týchto misií.
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PRÍLOHA I

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN 
JANUARY AND DECEMBER 2012

THE SAKHAROV PRIZE 2012

The winner of the Sakharov 
Prize 2012

Nasrin Sotoudeh 

Jafar Panahi

Nasrin Sotoudeh and Jafar Panahi

Nasrin Sotoudeh, born in 1963, is an Iranian lawyer and human 
rights advocate. She has represented opposition activists imprisoned 
following Iran's disputed June 2009 presidential elections, juveniles 
facing the death penalty, women and prisoners of conscience. She 
was arrested in September 2010 on charges of spreading propaganda 
and conspiring to harm state security and has been held in solitary 
confinement. Sotoudeh has two children. She recently started a 
hunger strike in protest against the state's harassment of her family.

Jafar Panahi, born in 1960, is an Iranian film director, screenwriter 
and film editor. He first achieved international recognition with his 
film The White Balloon that won the Caméra d'Or at the 1995 
Cannes Film Festival. His films often focus on the hardships faced 
by children, the impoverished and women in Iran. Mr Panahi was 
arrested in March 2010 and later sentenced to six years in jail and a 
20-year ban on directing any movies or leaving the country. His 
latest film "This Is Not a Film" was smuggled from Iran to the 2011 
Cannes Film Festival on a USB stick hidden inside a cake.

SHORTLISTED 
NOMINEES

BACKGROUND

Ales Bialiatski Ales Bialiatski is a freedom fighter and human rights defender 
currently imprisoned by the Belarusian regime. Mr Bialiatski has 
been a lifelong civil society activist fighting for freedom
of thought and expression in Belarus.

Pussy Riot Pussy Riot is Russian punk band. Three of its members - Nadezhda 
Andreyevna Tolokonnikova, Yekaterina Samutsevich and Maria 
Alyokhina - were arrested after protesting in a cathedral against 
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Russian president Vladimir Putin. They were sentenced to two years 
in a labour camp.
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Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

AZERBAIJAN

 Farhad Aliyev

Rafiq Aliyev

As Minister of Economic Development, Farhad 
Aliyev openly criticised monopolies, abuse of 
power by state officials, the corrupt court system 
and emphasized these problems as being obstacles 
on Azerbaijan’s state building and development 
processes.

On the eve of parliamentary elections in 
Azerbaijan, on October 19, 2005, Farhad Aliyev 
was detained in his office at the Ministry of 
Economic Development to the Ministry of 
National Security (MNS). After being kept there 
for a few hours, he was told that he was dismissed 
from his post and detained as a suspect with 
charges on coup d'état attempt.

Rafiq Aliyev, brother of Farhad Aliev is  the 
former chief executive of Azpetrol, the country’s 
main petrol retailing and oil transport company. 
He has been facing charges of tax evasion and an 
attempt to smuggle cash out of Azerbaijan.

Both men have been held in solitary confinement 
since October 2005 and have  been pleading 
innocent on all counts. They have been detained 
without trial for longer than is allowed under 
Azerbaijan’s criminal code.

Even though the European Court of Human Rights 
has ruled on violations of the European 
Convention on Human Rights during their arrest, 
Farhad and Rafiq Aliyev remained imprisoned.

An Azerbaijani journalist who works for the 

A letter of concern was sent on 
27 April 2012.

http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse_of_power
http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse_of_power
http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Azerbaijan
http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Azerbaijan
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Idrak Abbasov

Khadija Ismaylova

Anar Bayramli

 Ramil Dadashov

Vugar Gonagov

Zaur Guliyev

Aydin Janiyev 

Avaz Zeynalli 

newspaper Zerkalo, one of Azerbaijan's few 
newspapers not controlled by the government of 
President Aliyev. Known for his reporting on 
forced evictions in Baku, Abbasov was badly 
beaten in 2012, allegedly by SOCAR security 
personnel.

The journalist Khadija Ismayilova from Baku is 
one of the most important investigative journalists 
in Azerbaijan. In various newspapers and radio 
shows she talks about corruption, abuse of power 
and human rights violations in the country.

Anar Bayramli is an Azerbaijani journalist for 
Iran's Fars News Agency and Sahar television 
station. In June 2012, an Azerbaijan court 
sentenced him to two years' imprisonment on a 
charge of drug possession. Bayramli's family and 
several human rights organizations have described 
the charges as politically motivated. Bayramli's 
arrest came in a year of growing tension between 
Azerbaijan and Iran.

Vugar Gonagov, executive director and Zaur 
Guliyev, editor in chief of Khayal TV were 
arrested on March 13, 2012 on the charge of 
organising mass disorder. They were both 
convicted to a three year suspended sentence by 
the Khachmaz District Court in northeastern 
Azerbaijan on March 15.

Zeynalli, Khural newspaper editor-in-chiefwho 
has been in detention since October 2011 and 
accused of politically motivated charges of 
extortion, tax evasion and failure to implement a 
court decision. The charges were based on 
Member of Parliament Gular Ahmadova’s claims 
that Zeynalli attempted to blackmail her.

In its resolution adopted on 24 
May 2012, the European 
Parliament:

- Condemns the brutal beating 
of Idrak Abbasov, journalist for 
the ‘Zerkalo’ newspaper and 
the ‘Institute for the Freedom 
and Safety of Reporters’

- Condemns the campaign of 
blackmail and intimidation 
carried out against the 
investigative journalist Khadija 
Ismaylova due to her 
investigations into the alleged 
business interests of President 
Aliyev's family

- Takes note of the ongoing 
investigations launched by the 
Azerbaijani authorities into the 
attacks on the journalists; calls 
on the authorities to ensure 
effective investigation of these 
incidents and prosecution of the 
perpetrators of these attacks

-  Calls on the Azerbaijani 
authorities to allow peaceful 
protests and to prohibit police 
interference in the work of 
journalists covering 
demonstrations

- Condemns the harassment, 
intimidation, and violence 
against journalists and others 
peacefully expressing their 
opinions; calls on the 
authorities to immediately 
release from prison or pre-trial 
detention those detained on 
politically motivated charges, 
including six journalists – Anar 
Bayramli, Ramil Dadashov, 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Zerkalo_(newspaper)&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Forced_evictions_in_Baku
http://en.wikipedia.org/wiki/SOCAR
http://en.wikipedia.org/wiki/Fars_News_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/SAHAR_English_TV
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Bakhtiyar Hajiyev

Vidadi Isganderov

Taleh 
Khasmammadov

Ramil Safarov

Bakhtiyar Hajiyev is an Azerbaijani activist and 
blogger. On 4 March 2011, Hajiyev was 
questioned by police about Facebook activity 
related to an upcoming anti-government protest, 
scheduled for 11 March. Later in the day, he was 
arrested on charges of having disobeyed a police 
order not to leave the city of Ganja while charges 
that he had evaded military service were being 
investigated.

Isgandarov stood unsuccessfully for office in the 
2010 Azerbaijani parliamentary election. In 
November 2010, the government of Azerbaijan 
opened a criminal investigation of Isgandarov for 
"prevention of voting rights by threatening, using 
force" and "interfering or influencing the work of 
the election commissions by threatening, using 
force or threatening to use force". The charges 
were later dropped due to lack of evidence, but 
were reinstated in May 2011, one month after 
Isgandarov was arrested at an anti-government 
rally on 17 April. After the rally, he was sentenced 
to fifteen days' administrative imprisonment for an 
"attempt to hold protest action". A new arrest 
warrant was issued for Isganadarov on 3 May 
2011, one day after he was scheduled to be 
released from detention.[5] On 27 August, 
Isganadarov was sentenced to three years' 
imprisonment for the vote-tampering charges.

The activist, Bakhtiar Hajiyev, had been 
imprisoned after using social media to promote 
peaceful demonstrations.

Ramil Safarov was a convicted officer of the 
Azerbaijani army who, while participating as a 
lieutenant in a NATO-sponsored course of studies 
in Budapest in 2004 killed a fellow attendee, 
Armenian Army lieutenant Gurgen Margaryan, in 

Vugar Gonagov, Zaur Guliyev, 
Aydin Janiyev and Avaz 
Zeynalli – ,social media activist 
Bakhtiyar Hajiyev, lawyer and 
NGO leader Vidadi Isganderov, 
human rights activist and 
lawyer Taleh Khasmammadov, 
and activists imprisoned on 
various politically motivated 
charges relating to peaceful 
protests in April 2011

http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://en.wikipedia.org/wiki/Ganja,_Azerbaijan
http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijani_parliamentary_election,_2010
http://en.wikipedia.org/wiki/Vidadi_Isgandarov#cite_note-5#cite_note-5
http://www.hrw.org/news/2011/05/19/azerbaijan-activist-sentenced-political-trial
http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
http://en.wikipedia.org/wiki/NATO
http://en.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Army
http://en.wikipedia.org/wiki/Gurgen_Margaryan
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his sleep with an axe. In 2006, Safarov was 
sentenced to life imprisonment in Hungary with a 
minimum incarceration period of 30 years. After 
his request under the Strasbourg convention, he 
was extradited on August 31, 2012  to Azerbaijan 
where he was greeted as a hero, pardoned by 
Azerbaijani president Ilham Aliyev despite 
contrary assurances made to Hungary, promoted 
to the rank of major and given an apartment and 
over eight years of back pay.

In its resolution adopted on 13 
September 2012, the European 
Parliament:

- Deplores the decision by the 
President of Azerbaijan to 
pardon Ramil Safarov, a 
convicted murderer sentenced 
by the courts of a Member State 
of the European Union; regards 
that decision as a gesture which 
could contribute to further 
escalation of the tensions 
between two countries, and 
which is exacerbating feelings 
of injustice and deepening the 
divide between those countries, 
and is further concerned that 
this act is jeopardising all 
peaceful reconciliation 
processes within the societies 
concerned and may undermine 
the possible future development 
of peaceful people-to-people 
contact in the region;

- Considers the presidential 
pardon granted to Mr Safarov 
as a violation of the diplomatic 
assurances given to the 
Hungarian authorities in 
Azerbaijan's request for transfer 
on the basis of on the 
Convention on the Transfer of 
Sentenced Persons;

- Deplores the hero's welcome 
accorded to Mr Safarov in 
Azerbaijan and the decision to 
promote him to the rank of 
major and pay him eight years' 
back salary upon his arrival, 
and is concerned about the 
example this sets for future 
generations and about the 
promotion and recognition he 
has received from the 
Azerbaijani state;

http://en.wikipedia.org/wiki/Axe
http://en.wikipedia.org/wiki/Life_imprisonment
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Transfer_of_Sentenced_Persons
http://en.wikipedia.org/wiki/Extradition
http://en.wikipedia.org/wiki/Ilham_Aliyev
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BAHRAIN

Abdulhadi al-
Khawaja

Mahdi Abu Dheeb

Abdulhadi Abdulla Hubail al-Khawaja is one of 
the most prominent Bahraini human rights 
activists. He is former president and co-founder of 
the Bahrain Human Rights Centre, a nonprofit 
non-governmental organisation which works to 
promote human rights in Bahrain. He has held a 
number of positions and played various roles in 
regional and international human rights 
organizations.

On 9 April 2011, al-Khawaja was arrested and 
tried as part of a campaign of repression by the 
Bahraini authorities following pro-democracy 
protests in the Bahraini uprising. Front Line 
Defenders expressed fear for his life following 
allegations of torture and sexual assault in 
detention. Al-Khawaja was sentenced on 22 June 
2011, along with eight other activists, to life 
imprisonment. On 8 February 2012, he started an 
open-ended hunger strike until "freedom or 
death", protesting continuing detentions in 
Bahrain. The strike lasted for 110 days, and 
resulted in his being force-fed by authorities.

Due to his role in the Bahraini uprising, Mahdi 
Abu Dheeb, founder and leader of Bahrain 
Teachers' Association,  was arrested, brutally 
tortured, and sentenced to 10 years in prison. His 
sentence was later reduced to five years by an 
appeals court. Amnesty International designated 
him a prisoner of conscience.

In its resolution adopted on 15 
March 2012, the European 
Parliament:

- Reiterates its call for the 
immediate and unconditional 
release of all peaceful 
demonstrators, political 
activists, human rights 
defenders, doctors and 
paramedics, bloggers and 
journalists, in particular 
Abdulhadi al-Khawaja, 
President of the Bahrain Centre 
for Human Rights, and Mahdi 
Abu Dheeb, President of the 
Bahrain Teachers' Association, 
who have been detained or 
convicted for exercising their 
rights to freedom of expression, 
association and peaceful 
assembly or complying with 
their professional obligations;

- Stresses that demonstrators 
have expressed their legitimate 
democratic aspirations and 
urges the Bahraini authorities to 
achieve the process of 
reconciliation within an 
inclusive and constructive 
dialogue, which is essential for 
the democratic stability of 
Bahrain's diverse society, in 
which the rights of each citizen 
should be equally guaranteed 
both by the letter of the law and 
in practice

- Urges the Bahraini authorities 
to conduct thorough, impartial 
and independent investigations 
into the human rights violations 
by the police and security 
forces and as a result of the 
military presence in Bahrain 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Bahrain
http://en.wikipedia.org/wiki/Bahraini_uprising_(2011%E2%80%93present)
http://en.wikipedia.org/wiki/Front_Line_Defenders
http://en.wikipedia.org/wiki/Front_Line_Defenders
http://en.wikipedia.org/wiki/Force-fed
http://en.wikipedia.org/wiki/Prisoner_of_conscience
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Nabeel Rajab
The director of the Bahrain Human Rights Centre, 
a nonprofit non-governmental organisation which 
works to promote human rights in Bahrain.  Mr 
Rajab, who is a highly respected human rights 
defender, was arrested on the evening of 5 May 
after he landed at Bahrain International Airport.

Mr Nabeel Rajab has been detained solely for 
exercising his right to freedom of expression as 
enshrined in the UN Convention on Civic and 
Political Rights, which has been ratified by the 
Kingdom of Bahrain.

during and after the pro-
democracy protests against 
peaceful protestors and citizens, 
to ensure accountability and 
prevent impunity for those 
responsible, regardless of 
position or rank, and to adopt 
measures to deter future human 
rights violations.

A letter of concern was sent on 
24 May 2012.

BELARUS 

Dzmitry Kanavalau 
Uladzislau Kavalyou

The Supreme Court of the Republic of Belarus 
sentenced Dzmitry Kanavalau and Uladzislau 
Kavalyou to death for committing terrorist attacks 
in 2005 in Vitebsk, in 2008 in Minsk, and in the 
Minsk metro in April of 2011. These court orders 
follow unfair trials which disregarded the rule of 
law. 

A letter of concern was sent on 
26 January 2012 echoing the 
plenary declaration of the 
President of the European 
Parliament on 24 January 2012.

A second letter of concern was 
sent on 07 February 2012.

In its resolution adopted on  16 
February 2012 the European 
Parliament:

- Condemns the death sentences 
handed down to Mr Kavalyou 
and Mr Kanavalau and urges 
Alyaksandr Lukashenka to 
pardon both men and establish 
moratorium on all death

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Bahrain
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Ales Bialiatski

Mikalai Statkevich

Andrei Sannikau

Ales Bialiatski is a Belarusian political activist 
known for his work with Viasna Human Rights 
Centre, of which he is currently the head. He is the 
vice president of the International Federation for 
Human Rights. Bialiatski has received the Homo 
Homini Award and the Per Anger Prize for his 
efforts in promoting human rights and democracy. 
He was arrested by Belarusian authorities on tax 
evasion charges in 2011.

In 2010 Mikola Statkevich was one of many 
democratic candidates at the presidential election. 
After the crackdown of the opposition 
demonstration he was arrested and put in prison. 
On 26 May 2011, he was sentenced to 6 years in a 
medium security penal colony.

Andrei Sannikau was a candidate at the 2010 
presidential election in Belarus, and had the 
second highest percentage of the popular votes 
after incumbent Alexander Lukashenko. He was 

sentences and executions with a 
view to abolishing the death 
penalty from the penal system 
by ratifying the Second 
Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil 
and Political Rights, in 
compliance with international 
standards;

- Calls on the competent 
authorities in Belarus to carry 
out a full, fair and impartial
investigation of the allegations 
made in this context and to 
provide true justice for the
victims of the heinous acts of 
terrorism in question.

In its resolution adopted on  29 
March 2012 the European 
Parliament:

- Condemns the continuous 
persecution of human rights 
defenders and members of the 
democratic opposition and the 
harassment of civil society 
activists and the independent 
media in Belarus for political 
reasons;

- Demands the unconditional 
and immediate release of all 
political prisoners; reiterates 
that there cannot be any 
progress in the EU-Belarus 
dialogue without progress by 
Belarus in terms of democracy, 
human rights and rule of law 
and until all political prisoners, 
including Ales Bialiatski, Chair 
of the Human Rights Centre 
‘Viasna’ and Vice-President of 
the FIDH, two ex-presidential 
candidates Mikalai Statkevich 
and Andrei Sannikau, heads of 

http://en.wikipedia.org/wiki/Belarus
http://en.wikipedia.org/wiki/Viasna_Human_Rights_Centre
http://en.wikipedia.org/wiki/Viasna_Human_Rights_Centre
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http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Homini_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Homini_Award
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http://en.wikipedia.org/wiki/Belarusian_presidential_election,_2010
http://en.wikipedia.org/wiki/Belarusian_presidential_election,_2010
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Pavel Seviarynets 

Dzmitry Bandarenka

Syarhey Kavalenka

Andrzej Poczobut

Mykola Statkevych 

incarcerated in a Minsk KGB facility for 
peacefully protesting at a demonstration after the 
elections, and faced up to a 15-year imprisonment

Co-head of the Belarusian Christian Democracy 
party Pavel Seviatynets, was arrested for 
participating in the rally on December 19, 2010 in 
Minsk.

Dzmitry is a civil activist and  member of the 
Belarusian Association of Journalists. He was an 
active member of Andrei Sannikov’s campaign 
team in the 2010 elections. Dzmitry was arrested 
on 20 December 2010 at his apartment and taken 
into custody at the KGB pre-trial prison

Belarusian opposition activist, in January 2010, 
Kavalenka was sentenced to three years of 
"limited freedom" for "the illegal hanging of the 
banned Belarusian national flag" in a public place.

A correspondent for the Polish newspaper Gazeta 
Wyborcza, Poczobut has been arrested more than 
a dozen times by the government of Belarus. In 
2011, he was sentenced to a fine and fifteen days 
in prison for "participation in the unsanctioned 
protest rally" following the 2010 presidential 
election. In 2011 and 2012, he was arrested and 
detained for allegedly libeling President 
Alexander Lukashenko in his reports.

In 2010 Mikola Statkevich was one of many 
democratic candidates at the presidential election. 
After the crackdown of the opposition 
demonstration he was arrested and put in prison. 
On 26 May 2011, he was sentenced to 6 years in a 
medium security penal colony.

the presidential campaigns of 
democratic opposition 
candidates Pavel Seviarynets 
and Dzmitry Bandarenka, and 
Syarhey Kavalenka, a political 
prisoner detained for an alleged 
breach of house arrest, who has 
been on a prolonged hunger 
strike, which has led to a 
critical deterioration in his 
health and directly threatens his 
life, are unconditionally 
released and their civil rights are 
fully rehabilitated.

In its resolution adopted on 5 
July 2012, the European 
Parliament:
- Strongly condemns the recent 
arrest of, and allegations against, 
Andrzej Poczobut, a journalist for 
the Polish daily ‘Gazeta 
Wyborcza’;

- Welcomes the release of Mr 
Poczobut from custody, and 
demands that the investigation and 
all the charges against him be 
dropped;

- Expresses its deep concern over 
the deteriorating situation of 
human rights defenders in Belarus, 
and condemns all threats against 
journalists and individuals making 
use of their right of freedom of 
expression;

- Calls for the end of judicial 
harassment of journalists, civil 
society activists and human rights 
defenders; calls on the Belarusian 
authorities to reverse their current 

http://en.wikipedia.org/wiki/Minsk
http://en.wikipedia.org/wiki/State_Security_Committee_of_the_Republic_of_Belarus
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repressive policies;

- Considers the transfer of Mykola 
Statkevych to solitary confinement 
to be an act of repression and an 
attempt to force him to sign a 
request for clemency; calls, 
therefore, on the Commission and 
the EEAS to intervene in his case

BURMA/MYANMAR

Daw Aung San Suu 
Kyi

Leader of the oposition in Burma/Myanmar, the 
Sakharov Prize winner from 1990 could not be 
officially be presented with the prize. She was 
detained under house arrest for almost 15 years.

In its resolution adopted on 20 
April 2012, the European 
Parliament:

 - Expresses its great respect for 
the long struggle over decades 
of opposition leader and 
Sakharov Prize winner Aung 
San Suu Kyi, congratulates her 
on her party's victory in the 
April by-elections and applauds 
her courage and tenacity as an 
example of selfless courage and 
struggle for freedom and 
democracy in the face of 
tyranny

 -  Welcomes the mutual 
rapprochement between 
President U Thein Sein and 
Daw Aung San Suu Kyi, and 
the dialogue between the 
government and opposition

CAMBODIA

Sam Rainsy A Camobian politician, in October 2009, Rainsy 
led local residents at the Cambodia-Vietnam 
border in a protest against alleged Vietnamese 
encroachment on Cambodian territory. On 
October 25, Rainsy was charged with racial 
incitement and destruction of property, and the 
Cambodian parliament stripped Rainsy of his 
immunity from prosecution in November. On 
January 1, 2010, the Svay Rieng provincial court 
issued an arrest warrant for Rainsy after he failed 

In its resolution adopted on 26 
October 2012, the European 
Parliament:

- Is concerned about the 
situation of Sam Rainsy, the 
leader of the Sam Rainsy Party, 
who has been convicted on 
charges that are allegedly 
politically motivated; urges the 
Cambodian Government and 
opposition parties to work 



RR\1011672SK.doc 47/64 PE516.771v02-00

SK

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

to appear in court. Rainsy had fled the country at 
this point and was residing in France in self-
imposed exile. In September 2010, Rainsy was 
tried in absentia and sentenced to 10 years in 
prison for charges widely believed to be politically 
motivated.

towards reconciliation in order 
to enable the opposition to play 
a full role in Cambodian 
politics and in the forthcoming 
elections

CHINA

Feng Jianmei In Shanxi Province, Feng Jianmei was forced to 
abort at seven months of pregnancy on June 3, 
2012. According to a report by a China-based 
human rights organization, the woman, Feng 
Jianmei, was beaten and dragged into a vehicle by 
a group of Family Planning Officials while her 
husband, Deng Jiyuan, was out working.  The 
officials asked for 40,000-yuan fine for breaking 
birth-control rules from Feng Jianmei’s family.  
When they did not receive the money, they 
forcibly aborted Feng at seven months, laying the 
body of her aborted baby next to her in the bed.  

In its resolution adopted on 5 
July 2012, the European 
Parliament:

- Strongly emphasises that, 
according to the International 
Conference on Population and 
Development Plan of Action, 
the aim of family planning 
programmes must be to enable 
couples and individuals to 
make free, responsible and 
informed decisions about 
childbearing and to make 
available a full range of safe, 
effective and acceptable 
methods of family planning of 
their choice, and any form of 
coercion has no part to play;

- Strongly condemns the 
decision to force Ms Feng to 
have an abortion and condemns 
the practice of forced abortions 
and sterilisations globally, 
especially in the context of the 
one-child policy;
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THE DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF 
CONGO

Dr Denis Mukwege Renowned Congolese doctor, Denis Mukwege, 
has been for a long time now a saviour for the 
victims of sexual violence in his native country. 
His hospital has become a refuge for thousands of 
women.  Dr. Mukwege acknowledged that his 
patients often suffer in silence and he has become 
a voice for them. He travels around the world –
often at his own expense– to tell their stories and 
raise awareness about the use of rape as a weapon 
of war. He has been awarded by the United 
Nations with the 2008 prize for human rights for 
his tireless work at Panzi hospital. Dr. Mukwege 
was also named “African of the Year” by a 
Nigerian newspaper and has been nominated for 
the Nobel Peace Prize twice.

In its resolution adopted on 13 
December 2012, the European 
Parliament:

- Condemns the attempt to 
assassinate Dr Mukwege and 
calls for an independent judicial 
inquiry to shed light on this 
attack, which caused the death 
of his bodyguard;

- Considers it vital to conduct 
an impartial, in-depth 
investigation into all past and 
present cases of human rights 
violations, and calls on all 
states in the Great Lakes region 
to place efforts to put an end to 
impunity at the heart of the 
process of improving the rule of 
law;
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IRAN

Hadi Rashedi,  
Hashem 
Shaabani(nejad), 
Mohammad-Ali 
Amouri(nejad), Seyed 
Mokhtar,  and Seyed 
Jaber Alboshokeh 

Narges Mohammadi 

Members of the Iran's ethnic Arab minority, Hadi 
Rashedi,  Hashem Shaabani(nejad), Mohammad-
Ali Amouri(nejad), Seyed Mokhtar,  and Seyed 
Jaber Alboshokeh were arrested in February 2011 
and convicted in July 2012 of "enmity with 
God", "corruption on earth" and "acting against 
national security." They were sentenced to death 
sentences following closed trials in Iran's 
revolutionary court in Khuzestan. Since then, the 
five have been frequently taken from their cells 
and held for days at secret prisons run by the 
intelligence services, where they have been 
tortured.

Accounts from several reliable sources indicated 
in April 2012 that Ms Narges Mohammadi, a 
highly respected journalist and human rights 
defender, has been placed in the Evin prison to 
finish a six-year sentence despite credible reports 
of her deteriorating health. 

Ms Mohammadi and 30 students have been 
imprisoned at the same time solely for exercising 

In its resolution adopted on 14 
June 2012, the European 
Parliament:

- Calls on the Iranian authorities to 
ensure that the arrested members of 
Iran's Ahwazi Arab minority – 
Mohammad Ali Amouri, Rahman 
Asakereh, Hashem Sha'bani 
Amouri, Hadi Rashidi, Sayed Jaber 
Alboshoka and Sayed Mokhtar 
Alboshoka – are tried in 
accordance with international fair-
trial standards, with due protection 
from torture and other ill-treatment, 
and without recourse to the death 
penalty

- Urges the Iranian authorities to 
release all activists who are 
currently imprisoned for their 
peaceful advocacy of minority 
rights

- Calls on the Iranian authorities to 
respect the right of ethnic 
minorities to use their own 
languages, in private and public, 
and in particular to guarantee 
education in minority languages, in 
accordance with the constitution of 
the Islamic Republic of Iran

A letter of concern was also  
sent on 12 October  2012.

A  letter of concern was sent on 
24 May 2012.

http://www.ahwaziarabs.info/2012/07/five-ahwazi-arabs-to-face-death-penalty.html
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Sattar Beheshti

Nasrin Sotoudeh
Jafar Panahi

their right to freedom of expression

Sattar Beheshti was an Iranian blogger who 
died in early November 2012 several days after 
being arrested by the Iranian Cyber Police unit 
for criticizing the government of the Islamic 
Republic on Facebook and after making a 
signed complaint of being tortured while in 
custody. His reported death has drawn 
international condemnation and led to the 
dismissal of the commander of Iran's cybercrimes 
police unit.

Prisoners of conscience, Sakharov Laureates 2012

In its resolution adopted on 22 
November 2012, the European 
Parliament:

-  Is deeply concerned about the 
death in prison of Sattar 
Beheshti; urges the Iranian 
authorities to conduct a 
thorough enquiry into the case, 
in order to establish the exact 
circumstances of his death

- Is deeply concerned by the 
reports indicating that Sattar 
Beheshti was tortured in prison

-  Deeply deplores the lack of 
fairness and transparency of the 
judicial process and the denial 
of due-process rights in Iran; 
calls on the Iranian authorities 
to guarantee a stringent respect 
of fair trial and due process to 
all detainees, as stipulated in 
the ICCPR

- Urges the Iranian authorities 
to release all political prisoners 
and prisoners of conscience, 
including Nasrin Sotoudeh, co-
Sakharov Prize winner together 
with Jafar Panahi, and to allow 
them to come to the European 
Parliament in December 2012 
to collect their prizes; expresses 
its concern about the 
deteriorating health condition 
of Nasrin Sotoudeh; calls on 
Iran's judiciary and prison 
authorities to end the 
mistreatment of Nasrin 
Sotoudeh; expresses its 
sympathy and full solidarity 
with the requests of Nasrin 
Sotoudeh; calls on Iran's 
authorities to allow all 
prisoners access to lawyers of 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iran
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their choice, necessary medical 
care and family visits, to which 
they are entitled under 
international human rights law, 
and to treat them with dignity 
and respect

MAURITANIA

Biram Ould Abeid  Biram Ould Abeid  and 6 other people, members 
of the Initiative pour la Résurgence du 
Mouvement Abolitionniste en Mauritanie – IRA 
(Initiative for the Resurgence of the Abolitionist 
Movement in Mauritania), an organisation 
working for the eradication of slavery in 
Mauritania, were arrested with violence on 29 
April and detained, after they had set fire to 
Maliki legal writings which they consider to be a 
legitimization of the practice of slavery.

The charges brought against the IRA members - 
which included terrorism and apostasy in the case 
of Mr Biram Ould Abeid - carried extremely 
severe punishments, including the death penalty. 

In September 2012, human rights defender Biram 
Ould Dah Ould Abeid and his colleagues were 
released on bail.

A letter of concern was sent on 
30 August 2012.
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NIGERIA

Osmond Ugwu 

Raphael Elobuike 

Nigerian trade union leader Osmond Ugwu was 
detained in October 2011 and imprisoned for three 
months on trumped-up charges. 

The arrest, which happened during a prayer 
meeting about ongoing labour negotiations in the 
south-eastern city of Enugu, was sudden and 
brutal. 

Ugwu spent the first two days in police detention 
without any food or water, in agony from the 
injuries he sustained to his legs, back, waist and 
hands. 

Together with fellow union member Raphael 
Elobuike, Ugwu was charged with attempted 
murder and assault, in an apparent bid by the 
police and prosecution to silence the activists. 
 
Neither the police nor the state prosecutors have 
presented any evidence against the two on the 
attempted murder charge, and the assault charge 
was based on the claim by the police that Ugwu 
held on to a police officer’s uniform and tore it 
while he was being dragged away.

In its resolution adopted 15 
March 2012, the European 
Parliament:

- Calls on the government to 
release labour union leader 
Osmond Ugwu and union 
member Raphael Elobuike due 
to the lack of evidence in the 
prosecution's case against them

KAZKHSTAN

Vladimir Kozlov 

Igor Vinyavskiy

Leader of the unregistered Alga party and a vocal 
critic of President Nursultan Nazarbayev, 
Vladimir Kozlov was convicted to seven and a 
half years of imprisonment  for inciting unrest in 
Zhanaozen in december 2011, when government 
troops killed 15 after a labor strike. 

Journalist and editor for Vzglyad. He was arrested 
on 23 January 2012 for allegedly distributing 
leaflets demanding an insurrection and 
imprisoned, seen as a threat to national security by 
the government. The government indicted him for 
"making public calls through mass media to 
violently overthrow Kazakhstan's constitutional 
regime", in connection with pamphlets distributed 
two years earlier by people whose connection with 
Vinyavsky has yet to be established.  On 15 
March the Kazakh government was criticized by 

In its resolution adopted 15 
March 2012, the European 
Parliament:

-  Expresses its indignation at 
the incarceration of opposition 
leaders and journalists since 
January 2012, and calls on the 
Kazakh authorities to end the 
clampdown on the opposition 
and the independent media in 
the country and release all 
persons incarcerated on 
political grounds, including the 
leader of the Alga party 
Vladimir Kozlov and the 
editor-in-chief of the Vzglyad 
newspaper Igor Vinyavskiy, as 
well as all persons mentioned in 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vzglyad_(newspaper)
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the European Parliament for his detainment (see 
resolution in next column); he was released later 
that day.

recent EU statements in the 
OSCE Permanent Council who 
are still in detention; calls for 
Mr Kozlov to be given access 
to his immediate family, 
including his wife, and for an 
independent assessment of his 
medical condition; welcomes 
the release of Natalya 
Sokolova, lawyer for the 
Karazhanbasmunai oil 
company's labour unions, who 
was previously sentenced to six 
years in prison, now reduced to 
a three-year probation; regrets 
nevertheless that Ms Sokolova 
is still prohibited 
from participating in trade 
union activities during her 
probation.

KUWAIT

Hamad al-Naqi A member of Kuwait’s Shi’a Muslim minority 
accused of blasphemy, he was arrested on 27 
March and taken to Kuwait Central Prison. A case 
was brought against him with Dowaem al-
Mowazry as a civil plaintiff, who called for al-
Naqi to be executed as an example to 
blasphemers. The letter of concern was sent when 
a few members of the National Assembly of 
Kuwait called for capital punishment for 
blasphemy.

In June 2012 Hamad Al-Naqi was sentenced to ten 
years' imprisonment for charges pertaining to 
provoking sectarian tensions and blasphemous 
tweets against the prophet Mohammed.

A letter of concern was sent on 
08 May 2012.

PAKISTAN

Malala Yousafzai On 9 October 2012 Malala Yousafzai, a 14-year-
old girl from the Swat Valley, was singled out in 
the school bus on her way home, shot in the head 
and neck and severely wounded, while two other 
girls also sustained wounds in the attack. The 
Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) have claimed 

In its resolution adopted on 26 
October 2012, the European 
Parliament:

- Strongly condemns the violent 
attack on Malala Yousafzai and 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament
http://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemous
http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter
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responsibility for the attack and issued a statement 
after the attacks, claiming it was obligatory to kill 
anyone leading a campaign against Islamic law 
and announcing that the movement would attempt 
to kill Yousafzai again if she recovers from her 
injuries. The security forces have reacted by 
arresting many suspects of the crime, and the 
Pakistani Parliament has debated a motion 
condemning the attack, which has, however, met 
with resistance from the main opposition party, 
the Pakistan Muslim League-N.

Malala Yousafzai had become a national symbol 
of resistance against the Taliban’s efforts to 
deprive girls of an education through blogs she 
wrote since the age of 11, receiving in December 
2011 the National Youth Peace Prize, which has 
been renamed in her honour the National Malala 
Peace Price. 

In Pakistan and many other Muslim countries 
protests have taken place in admiration of and 
solidarity with Malala Yousafzai and in 
condemnation of the brutal attack by the Taliban.

the serious injuries inflicted on 
two of her classmates

- Calls on the Government of 
Pakistan to ensure the safety of 
Malala Yousafzai and her 
family and to bring to justice 
those responsible for the assault

- Calls on the Government of 
Pakistan to ensure the safety of 
other human rights activists – 
particularly women and girls 
who become active in society 
and politics – who have 
received threats from the 
Taliban and other extremist 
groups

- Urges the Pakistani authorities 
to prosecute those individuals 
and groups inciting violence, in 
particular those calling for the 
killing of individuals and 
groups with whom they 
disagree

RUSSIA

Elena Milashina
Ella Asoyan In the early morning of April 5, 2012, Elena  

Milashina,a prominent journalist and human rights 
defender  was attacked by two unknown assailants 
in the Balashika neighborhood of Moscow, along 
with friend Ella Asoyan who was visiting her in 
Moscow.

After the brutal murder of Anna Politkovskaya, 
Novaya Gazeta’s star correspondent, in 2006, 
Milashina picked up her mantle, reporting on 
human rights abuses in Russia’s turbulent North 
Caucasus region, including Chechnya. When 
Natalia Estemirova, a leading Chechen human 
rights defender and Milashina’s close collaborator, 
was brazenly murdered in July 2009, she started 
an independent investigation into the killing. 
Novaya Gazeta did not exclude the possibility that 

A letter of concern was sent on 
05 May 2012.
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Taisia Osipova 

Alexei Navalny

 Boris Nemtsov 

the attack on Milashina was linked to her 
professional activity. 

Taisiya Osipova is a Russian opposition activist 
from the unregistered National Bolshevik Party 
and "The Other Russia" party. She is the wife of 
opposition activist Sergei Fomchenkov. In 2011 
Osipova was sentenced by the Russian courts to 
10 years in prison for possession of heroin. In 
2012 the sentence was reduced to 8 years in a 
retrial ordered by a higher court, after President 
Dmitry Medvedev had called her original sentence 
"too harsh". Osipova claims the heroin had been 
planted in a police raid. Mikhail Fedotov, head of 
Russia's council on human rights, has called the 
verdict a "legal mistake".

Alexei Anatolievich Navalny is a Russian lawyer, 
political and financial activist, and politician. 
Since 2009, he has gained prominence in Russia, 
and in the Russian and international media, as a 
critic of corruption and of Russian President 
Vladimir Putin. He has organized large-scale 
demonstrations promoting democracy and 
attacking political corruption, Putin, and Putin's 
political allies; and has run for political office on 
the same platform. In 2012, The Wall Street 
Journal described him as "the man Vladimir Putin 
fears most."

Boris Efimovich Nemtsov is a Russian statesman 
and liberal politician. He was a Minister of fuel 
and energy (1997), Vice Premier of Russia and 
Security Council member from 1997 to 1998. 
After a split in the Union of Right Forces in 2008, 
he co-founded Solidarnost. In 2010, he co-formed 
coalition For Russia without Lawlessness and 
Corruption (was refused in registration as party). 
Since 2012 Nemtsov has been co-chair of 
Republican Party of Russia – People's Freedom 
Party (RPR-PARNAS), a registered political 
party.

In its resolution adopted on 13 
September 2012, the European 
Parliament:

-  Expresses its deep concern 
regarding other politically 
motivated trials, in particular 
the criminal prosecution of 
scientists accused of espionage 
for cooperating with foreign 
scientific institutions, the 
conviction of opposition 
activist Taisia Osipova to eight 
years of penal colony in a trial 
referred to as politically 
motivated, using dubious and 
possibly fabricated evidence 
and not meeting the standards 
of a fair trial, the detention of, 
and politically motivated 
criminal charges against, more 
than a dozen participants in the 
protest demonstration in 
Moscow on 6 May who were 
wrongly accused in connection 
with the alleged ‘mass riots’, 
and the criminal investigation 
into opposition activists, such 
as Alexei Navalny, Boris 
Nemtsov and Sergey Udalcov;

- Expresses its deep 
disappointment with the verdict 
and the disproportionate 
sentence issued by the 
Khamovnichesky District Court 
in Russia in the case of 
Nadezhda Tolokonnikova, 
Maria Alyokhina and Ekaterina 
Samutsevitch, members of the 
punk band ‘Pussy Riot’; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Bolshevik_Party
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Other_Russia_(party)
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_courts
http://en.wikipedia.org/wiki/Heroin
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikhail_Fedotov&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_media
http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_in_Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism_in_Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Energy_(Russia)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Energy_(Russia)
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Deputy_Prime_Minister_of_Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Security_Council_of_Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Solidarnost
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Freedom_Party_%22For_Russia_without_Lawlessness_and_Corruption%22
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Freedom_Party_%22For_Russia_without_Lawlessness_and_Corruption%22
http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_of_Russia_%E2%80%93_People%27s_Freedom_Party
http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_of_Russia_%E2%80%93_People%27s_Freedom_Party
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_parties_in_Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_parties_in_Russia
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Sergey Udalcov

Nadezhda 
Tolokonnikova, Maria 
Alyokhina and 
Ekaterina 
Samutsevitch

Sergei Udalcov is a Russian political activist and 
leader of the Left Front movement. In 2011 and 
2012, he helped lead a series of protests against 
Vladimir Putin.

Pussy Riot is Russian punk band. Three of its 
members - Nadezhda Andreyevna Tolokonnikova, 
Yekaterina Samutsevich and Maria Alyokhina - 
were arrested after protesting in a cathedral 
against Russian president Vladimir Putin. They 
were sentenced to two years in a labour camp.

SAUDI ARABIA

Hamzi Kashgari A Saudi poet and a former columnist for the Saudi 
daily newspaper al-Bilad , he became the subject 
of a controversy after he had posted a series of 
poetic tweets, sharing an imaginary conversation 
he was having with the Prophet Mohammed. The 
tweets were deemed blasphemous, prompting a 
severe backlash, with over 30,000 responses and a 
Facebook page calling for his execution.

Kashgari deleted the tweets, apologising 
repeatedly, but to no avail. He fled to Malaysia, 
with the intention of seeking asylum in New 
Zealand, but was deported home, where he 
faced charges of apostasy, which is punishable by 
death in Saudi Arabia.

A letter of concern was sent on 
16 February 2012 echoing the 
plenary declaration of the 
President of the European 
Parliament on 13 February 
2012.

SYRIA

Mazen Darwish 
Dr Mohamad Osama 
Al-Baroudi 
Dr Mahmoud Al-

Director of the Syrian Centre for Media and 
Freedom of Expression,  Mazen Darwish' arrest 
and detention were in clear violation of 
international law.

A letter of concern was sent on 
24 May 2012.

http://en.wikipedia.org/wiki/Left_Front_(Russia)
http://en.wikipedia.org/wiki/2011%E2%80%932012_Russian_protests
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
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Refaai 
Dr Mohamad Osama Al-Baroudi and Dr 
Mahmoud Al-Refaai have been held in conditions 
amounting to enforced disappearance since 18 
February and 16 February 2012 respectively.

All three were at the time of the writing of this 
letter prisoners of conscience and it was required 
therefore that they were released unconditionally, 
and access to their families and lawyers be granted 
by the Syrian authorities. 

UKRAINE

Yulia Tymoshenko

Yuri Lutsenko

Valery Ivashchenko

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 and on 11 
October 2011 she was sentenced to seven years in 
prison.

Former high-ranking official from the 
Tymoshenko, 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. On 27 February 2012 
Lutsenko was sentenced to four years in jail for 
embezzlement and abuse of office. On 7 
April 2013  he was released from prison as the 
Ukrainian President Viktor Yanukovych 
pardoned him for health reasons.

Former Acting Defence Minister in Yulia 
Tymoshenko’s government, Valery Ivashchenko 
has been sentenced to 5 years imprisonment. on 12 

In its resolution adopted on 24 
May 2012, the European 
Parliament:

- Deplores the sentencing of 
former Prime Minister Yulia 
Tymoshenko; stresses that 
strengthening the rule of law 
and an independent judiciary, 
as well as initiating a credible 
fight against corruption, are 
essential not only to the 
deepening of EU-Ukraine 
relations but also to the 
consolidation of democracy in 
Ukraine;

- Calls on the Ukrainian 
authorities to guarantee the 
impartiality and transparency of 
the cassation process in Ms 
Tymoshenko's case, which 
should take place in line with 
the fair and just legal standards 
and practices common in 
Europe, and demands an end to 
the use of selective justice 
targeting political and other 
opponents; deplores the fact 
that the High Specialised Court 
of Ukraine on Criminal and 
Civil Cases has postponed its 
ruling on the cassation appeal 

http://en.wikipedia.org/wiki/Embezzlement
http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse_of_office
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_President
http://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Yanukovych
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April 2012. Valery Ivashchenko has been in 
detention since August 2010.  He was charged 
with having, in November 2009 while Acting 
Minister of Defence abused his position by 
signing a plan to sell the Feodosia Marine 
Engineering Works which was property of the 
Ministry of Defence. On 14 February, Denmark 
has granted him asylum.

in Ms Tymoshenko's case 
against the decision of Pechersk 
District Court in Kyiv; notes 
the adjournment of the 
cassation hearing on the case of 
Yulia Tymoshenko to 26 June 
2012, considers this delay 
regrettable, and warns against 
protraction of due legal 
process;

- Urges the Ukrainian 
authorities to ensure full respect 
for the right of all prisoners 
sentenced on politically 
motivated grounds, including 
Ms Tymoshenko, Mr Lutsenko 
and Mr Ivashchenko, to 
adequate medical assistance in 
an appropriate institution, for 
their right of unrestricted access 
to their lawyers and for the 
right to be visited by relatives 
and other people such as the 
EU ambassador; stresses the 
need for Ukraine to respect 
fully the legal and human rights 
of defendants and detainees, 
including the right to medical 
care, in line with international 
standards; condemns the use of 
force by prison guards against 
Yulia Timoshenko, and recalls 
the obligation of Ukraine to 
examine promptly and 
impartially any complaints of 
torture or other forms of cruel, 
inhuman or degrading 
treatment;

In its resolution adopted on 13 
December 2012, the European 
Parliament:

- Makes a strong appeal to the 
Ukrainian authorities to find, 
together with the European 
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Parliament's envoys, 
Aleksander Kwasniewski and 
Pat Cox, a reasonable and just 
solution to the Tymoshenko 
case; urges the Ukrainian 
Government to respect and 
implement the final decisions 
of the European Court of 
Human Rights on the ongoing 
case of Yulia Tymoshenko and 
Yuri Lutsenko;

- Calls on Ukraine to end the 
selective application of justice 
in Ukraine at all levels of 
government and to make it 
possible for opposition parties 
to participate in political life on 
the basis of a level playing 
field; calls on the authorities, in 
this context, to free and 
rehabilitate politically 
persecuted opponents, 
including Yulia Tymoshenko, 
Yuri Lutsenko and others.

WEST BANK and 
EAST JERUSALEM

Marwan Barghouti

Nabil Al-Raee

Marwan Barghouti is one of the most prominent 
Fatah leaders in the West Bank. He was arrested 
on April15, 2002, in Ramallah, by the Israeli 
authorities. He is in detention since that date. 

Nabil Al Raee, the artistic director of The 
Freedom Theatre in Jenin, was arrested overnight 
on 5 June by the Israeli authorities "on suspicion 
of illegal activity". The Freedom Theatre is a 
cultural venue dedicated to the children, youth and 
adults of Jenin Refugee Camp and beyond and 
employees of the Theatre are often under 
harassment of the Israeli side.

In the resolution adopted on 5 
July 2012, the European 
Parliament:

- Calls for an end to the 
administrative detention 
without formal charge or trial 
of Palestinians by Israeli 
authorities, for access to a fair 
trial for all Palestinian 
detainees, and for the release of 
Palestinian political prisoners, 
with special regard for 
members of the Palestinian 
Legislative Council, including 
Marwan Barghouti, and 
administrative detainees; calls 
also for the immediate release 
of Nabil Al-Raee, the artistic 
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director of the Freedom Theatre 
in Jenin Refugee Camp, 
arrested on and detained since 6 
June 2012
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PRÍLOHA II

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2012, and relating 
directly or indirectly to human rights violations in the world.

Country Date of 
adoption in 

plenary

Resolution title

AFRICA

Africa 05.07.2012 Violence against lesbians and LGBT 
rights in Africa

Democratic Republic Of Congo 14.06.2012 Follow-up of the elections in the 
Democratic Republic of Congo

Democratic Republic Of Congo 13.12.2012 Situation in the Democratic Republic of 
the Congo

Egypt 16.02.2012 Recent developments

Egypt 15.03.2012 Human trafficking in Sinai, in particular 
the case of Solomon W.

Libya 22.11.2012 Situation of migrants in Libya

Mali 20.04.2012 Situation in Mali

Sahel Region 14.06.2012 Human rights and the security situation 
in the Sahel Region

South Africa 13.09.2012 Massacre of striking miners

Sudan And South Sudan 14.06.2012 Sudan and South Sudan

AMERICAS

Venezuela 24.05.2012 Possible withdrawal from the Inter-
American Commission in Human Rights

ASIA

Azerbaijan 24.05.2012 Azerbaijan

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201207/20120718ATT49096/20120718ATT49096EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201207/20120718ATT49096/20120718ATT49096EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120628ATT47828/20120628ATT47828EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120628ATT47828/20120628ATT47828EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58700/20130109ATT58700EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58700/20130109ATT58700EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120227ATT39418/20120227ATT39418EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120322ATT41591/20120322ATT41591EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58698/20130109ATT58698EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201204/20120426ATT44077/20120426ATT44077EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120628ATT47836/20120628ATT47836EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120628ATT47836/20120628ATT47836EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120924ATT52183/20120924ATT52183EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120628ATT47838/20120628ATT47838EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201205/20120530ATT46039/20120530ATT46039EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201205/20120530ATT46039/20120530ATT46039EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201205/20120530ATT46035/20120530ATT46035EN.pdf
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Azerbaijan 13.09.2012 Azerbaijan: the case of Ramil Safarov

Bahrain 15.03.2012 Human Rights violations in Bahrain

Burma/ Myanmar 20.04.2012 Situation in Burma/Myanmar

Burma 13.09.2012 Persecution of Rohingya Muslims in 
Burma 

Burma 22.11.2012 Situation in Burma, particularly the 
continuing violence in Rakhine State

Cambodia 26.10.2012 Situation in Cambodia

China 05.07.2012 Forced abortion scandal in China

Israel 05.07.2012 EU policy on the West Bank and East 
Jerusalem

Israel 13.12.2012 Israeli government’s decision to expand 
settlements in the West Bank

India 13.12.2012 Caste discrimination in India

Japan 16.02.2012 Death penalty in Japan

North Korea 24.05.2012 Situation of North Korean refugees

Pakistan 26.10.2012 Discrimination against girls in Pakistan, 
in particular the case of Malala 
Yousafzai

The Philippines 14.06.2012 Cases of impunity in the Philippines 

The United Arab Emirates 26.10.2012 Human right situation in the United Arab 
Emirates

EUROPE

Belarus 16.02.2012 Death penalty in Belarus, in particular 
the cases of Dzmitry Kanavalau and 
Uladzislau Kavalyou

Belarus 29.03.2012 Belarus

Belarus 05.07.2012 Freedom of expression in Belarus, in 
particular the case of Andrzej Poczobut

Belarus 26.10.2012 Elections in Belarus

Georgia 26.10.2012 Elections in Georgia

Russia 16.02.2012 Situation in Russia

Russia 13.09.2012 Political use of justice in Russia 

Russia 13.12.2012 New EU-Russia agreement

Ukraine 13.12.2012 Situation in Ukraine

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120924ATT52175/20120924ATT52175EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120322ATT41581/20120322ATT41581EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201204/20120426ATT44075/20120426ATT44075EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120924ATT52179/20120924ATT52179EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120924ATT52179/20120924ATT52179EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58692/20130109ATT58692EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121119ATT55896/20121119ATT55896EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201207/20120718ATT49094/20120718ATT49094EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201207/20120718ATT49098/20120718ATT49098EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201207/20120718ATT49098/20120718ATT49098EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58710/20130109ATT58710EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58710/20130109ATT58710EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58708/20130109ATT58708EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120227ATT39420/20120227ATT39420EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201205/20120530ATT46037/20120530ATT46037EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121119ATT55900/20121119ATT55900EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120628ATT47834/20120628ATT47834EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121119ATT55902/20121119ATT55902EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121119ATT55902/20121119ATT55902EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120227ATT39416/20120227ATT39416EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201204/20120426ATT44071/20120426ATT44071EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201207/20120718ATT49092/20120718ATT49092EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121119ATT55894/20121119ATT55894EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121119ATT55898/20121119ATT55898EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120227ATT39422/20120227ATT39422EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120924ATT52181/20120924ATT52181EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58702/20130109ATT58702EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58712/20130109ATT58712EN.pdf
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Bahrain 15.03.2012 Human rights violation in Bahrain.

Iran 02.02.2012 Situation in Iran

Iran 14.06.2012 Situation of ethnic minorities in Iran

Iran 22.11.2012 Human rights in Iran, mass executions 
and death of blogger Sattar Beheshti 

Palestine 15.03.2012 Palestine: raids by Israeli forces on 
Palestinian TV stations

Palestine 22.11.2012 Situation in Gaza

Syria 16.02.2012 Situation in Syria

Syria 13.09.2012 Situation in Syria 

THEMATIC

Women’s Situation In War 2.02.2012 Women’s situation in war

Female Genital Mutilation 14.06.2012 Female genital mutilation

UN Human Rights Council 16.02.2012 UN Human Rights Council

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120322ATT41581/20120322ATT41581EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120227ATT39412/20120227ATT39412EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120628ATT47832/20120628ATT47832EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58696/20130109ATT58696EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120322ATT41587/20120322ATT41587EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120322ATT41587/20120322ATT41587EN.pdf
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