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 Az A8-0177/2015. számú nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány helyébe 
lépı alternatív állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének 
(4) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó új 
uniós megközelítésrıl – a Demokráciáért Európai Alapítvány létrehozása óta végzett 
tevékenységeinek értékelése 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerzıdés 2., 6., 8. és 21. cikkére, 

– tekintettel a Demokráciáért Európai Alapítvány esetleges létrehozásának módozatairól 

szóló, a Tanácshoz intézett 2012. március 29-i ajánlására
1
, 

– tekintettel a demokratizálódást támogató uniós külpolitikákról szóló, 2011. július 7-i 

állásfoglalására
2
, 

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára, különösen annak 2. cikke (4) 

bekezdésére, 

A. mivel a népek azon joga, hogy saját jövıjükrıl és politikai, gazdasági és társadalmi 

fejlıdésükrıl döntsenek, alapvetı és elidegeníthetetlen jog; 

B. mivel a nemzetközi jog tiszteletben tartása, a demokrácia elımozdítása és támogatása, a 

jogállamiság, valamint az emberi jogok és az alapvetı szabadságok egyetemességének 

és oszthatatlanságának tiszteletben tartása az EU külpolitikájának fı célkitőzései közé 

tartozik; mivel a „demokratizálás” nem szolgálhat ürügyül harmadik országokban a 

beavatkozásra, a rendszerváltásra és geostratégiai és imperialista érdekek szolgálatára; 

C. mivel az Európai Demokrácia Alapítványnak (EDA) a kétségbe vonható javasolt 

megközelítés szerinti létrehozása és mőködtetése, nem demokratikus alkalmazása és a 

demokratikus, átlátszó és független ellenırzés hiánya súlyos problémákat vet fel, és 
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ezért indokolt megszüntetni; 

1. hangsúlyozza, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 2. cikke (4) bekezdésében 

foglaltak szerint az EDA sérti a nemzetközi jogszabályokat és szerzıdéseket, valamint a 

be nem avatkozás elvét; 

2. kéri, hogy töröljék el az EDA és a szomszédságpolitika bármely olyan eszközét, 

amelynek célja „uniós” szövetségesek – többek között politikai pártok és az úgynevezett 

„jövendı vezetık” – finanszírozása a különbözı országokban, mivel ez egyértelmő 

beavatkozást jelent a harmadik országok belpolitikájába, valamint egy neoliberális 

logikán alapuló politikai, gazdasági és antiszociális rendszer megvalósítására irányuló 

kísérletnek minısül; 

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy haladéktalanul vessenek véget az EDA 

finanszírozásának;  

4. kiemeli, hogy az EDA és a szomszédságpolitika soha nem járult hozzá a népek javát 

szolgáló demokrácia építéséhez, inkább a szociális és gazdasági jogok általános 

visszaszorulásához, és káros hatást gyakorolt ezen országok gazdaságára azáltal, hogy  

rájuk erıltette a szabadkereskedelmi megállapodásokat, továbbá hozzájárult az 

önkényuralmi rendszerek és az oligarchiák hatalmának megszilárdításához és 

megerısítéséhez; 

5. kiáll a népek azon joga mellett, hogy saját jövıjükrıl, valamint politikai, gazdasági és 

társadalmi fejlıdésükrıl dönthessenek; 

6. új együttmőködési politika kialakítását szorgalmazza, amely a háborús uszításon és a 

rendszerváltoztatás támogatásán alapuló uniós politikák helyett az egyenlıségre, a 

szolidaritásra és a kölcsönös fejlıdésre épít;  

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 

Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, 

valamint a Demokráciáért Európai Alapítványnak. 

Or. en 

 

 


