
 

RR\1080184PL.doc  PE567.654v03-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Dokument z posiedzenia 
 

A8-0344/2015 

26.11.2015 

SPRAWOZDANIE 

w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji 

na świecie za rok 2014 oraz polityki UE w tym zakresie 

(2015/2229(INI)) 

Komisja Spraw Zagranicznych 

Sprawozdawca: Cristian Dan Preda 

 



 

PE567.654v03-00 2/75 RR\1080184PL.doc 

PL 

 

PR_INI 

SPIS TREŚCI 

Strona 

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ............................................... 3 

OPINIA KOMISJI ROZWOJU ............................................................................................... 39 

OPINIA KOMISJI PRAW KOBIET I RÓWNOUPRAWNIENIA ......................................... 44 

ANNEX I .................................................................................................................................. 54 

ANNEX II ................................................................................................................................ 72 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

 .................................................................................................................................................. 75 

 

 

 



 

RR\1080184PL.doc 3/75 PE567.654v03-00 

 PL 

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie 

za rok 2014 oraz polityki UE w tym zakresie 

(2015/2229(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka (PDPC) oraz inne traktaty i 

instrumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące praw człowieka, w 

szczególności Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz 

Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, przyjęte w 

Nowym Jorku w dniu 16 grudnia 1966 r., 

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka oraz rezolucję Parlamentu 

Europejskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie 25. rocznicy przyjęcia Konwencji 

ONZ o prawach dziecka
1
, 

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, 

– uwzględniając europejską konwencję praw człowieka, 

– uwzględniając art. 2, 3, 8, 21 i 23 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), 

– uwzględniając strategiczne ramy i plan działania UE dotyczące praw człowieka 

i demokracji, przyjęte przez Radę do Spraw Zagranicznych w dniu 25 czerwca 2012 r.
2
, 

– uwzględniając wytyczne Unii Europejskiej w sprawie praw człowieka, 

– uwzględniając wytyczne UE w sprawie praw człowieka dotyczących wolności 

wypowiedzi w internecie i poza nim, przyjęte przez Radę do Spraw Zagranicznych w 

dniu 12 maja 2014 r.
3
, 

– uwzględniając wytyczne UE dotyczące propagowania i ochrony wolności religii lub 

przekonań
4
, 

– uwzględniając wytyczne dla delegacji międzyparlamentarnych Parlamentu 

Europejskiego dotyczące wspierania praw człowieka i demokracji podczas wizyt w 

państwach spoza Unii Europejskiej
5
, 

– uwzględniając roczne sprawozdanie UE dotyczące praw człowieka i demokracji na 

świecie w 2014 r., przyjęte przez Radę w dniu 22 czerwca 2015 r.
6
, 

                                                 
1
 Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0070. 

2
 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/pl/pdf 

3
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf 

4
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf 

5
 http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120329ATT42170/20120329ATT42170EN. 

pdf 
6
 http://www.consilium.europa.eu/en/policies/pdf/st10152-en15_pdf/ 
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– uwzględniając przyjęty przez Radę w dniu 20 lipca 2015 r. plan działania UE dotyczący 

praw człowieka i demokracji na lata 2015–2019
1
, 

– uwzględniając plan działania w sprawie równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet: 

przekształcanie życia kobiet i dziewcząt poprzez działania w ramach stosunków 

zewnętrznych UE na lata 2016–2020 (GAPII), przyjęty przez Radę w dniu 26 

października 2015 r.
2
, 

 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 14 maja 2012 r. – „Zwiększanie wpływu unijnej 

polityki rozwoju: program działań na rzecz zmian”
3
, 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie promowania i 

ochrony praw dziecka
4
, 

– uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/260 z dnia 17 lutego 2015 r. przedłużającą 

mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka
5
, 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie płci w kontekście 

rozwoju
6
, 

– uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 z dnia 31 października 

2000 r. w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa
7
, 

– uwzględniając wydawane w trybie pilnym rezolucje w sprawie naruszeń praw 

człowieka, zasad demokracji i praworządności, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie polityki Unii 

Europejskiej na rzecz obrońców praw człowieka
8
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie polityk zewnętrznych 

UE na rzecz demokratyzacji
9
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie strategii wolności 

cyfrowej w polityce zagranicznej UE
10

, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wolności prasy i 

mediów na świecie
11

, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 października 2013 r. w sprawie korupcji 

                                                 
1
 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/pl/pdf 

2
 http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/10/st13201-en15_pdf/ 

3
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf 

4
 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=pl&f=ST%2015559%202014%20INIT 

5
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015D0260 

6
 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/pl/pdf 

7
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000) 

8
 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0226. 

9
 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0334. 

10
 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0470. 

11
 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0274. 
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w sektorze publicznym i prywatnym: wpływ na prawa człowieka w krajach trzecich
1
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 października 2013 r. w sprawie dyskryminacji 

ze względu na przynależność kastową
2
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie priorytetów UE na 

25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ
3
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie priorytetów UE w 

Radzie Praw Człowieka ONZ w 2015 r.
4
, 

– uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie 69. sesji 

Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych
5
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wykorzenienia tortur 

na świecie
6
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie rocznego 

sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie
7
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z 18 czerwca 2015 r. w sprawie przeglądu europejskiej 

polityki sąsiedztwa
8
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 września 2015 r. w sprawie „Prawa człowieka a 

technologia: wpływ systemów inwigilacji i nadzoru na prawa człowieka w państwach 

trzecich”
9
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 września 2015 r. w sprawie migracji i 

uchodźców w Europie
10

, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 października 2015 r. w sprawie odnowienia 

planu działania UE w zakresie równości płci i wzmacniania pozycji kobiet w kontekście 

rozwoju
11

, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 października 2015 r. w sprawie kary śmierci
12

, 

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 8 października 

                                                 
1
 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0394. 

2
 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0420. 

3
 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0252. 

4
 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0079. 

5
 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0259. 

6
 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0206. 

7
 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0076. 

8
 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0272. 

9
 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0288. 

10
 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0317. 

11
 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0350. 

12
 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0348. 
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2014 r. pt. „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2014–2015”
1
, 

– uwzględniając wspólny komunikat wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i Komisji do Rady Europejskiej, Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 

Komitetu Regionów z dnia 8 marca 2011 r. pt. „Partnerstwo na rzecz demokracji i 

wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego”
2
, 

– uwzględniając wspólny komunikat wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 25 

maja 2011 r. pt. „Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w 

sąsiedztwie”
3
, 

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

zatytułowany „Podejście oparte na prawach, obejmujące wszystkie prawa człowieka, na 

rzecz unijnej współpracy rozwojowej”
4
, 

– uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 26 czerwca 2014 r. 

wzywającą do utworzenia międzyrządowej grupy roboczej o nieograniczonym składzie, 

której rolą będzie opracowanie prawnie wiążącego międzynarodowego instrumentu w 

celu uregulowania, w ramach międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, 

działalności spółek międzynarodowych i innych przedsiębiorstw
5
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie nowego podejścia UE 

do praw człowieka i demokracji – ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz 

Demokracji (EED) od początku jego utworzenia
6
, 

– uwzględniając roczne sprawozdanie UNFPA UNICEF za 2014 r. w sprawie wspólnego 

programu dotyczącego okaleczania żeńskich narządów płciowych
7
, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych, a także opinie Komisji 

Rozwoju oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0344/2015), 

A. mając na uwadze, że art. 21 TUE zobowiązuje UE do rozwijania wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) zgodnie z zasadami demokracji, państwa 

prawa, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, 

poszanowania godności ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz poszanowania 

Karty Narodów Zjednoczonych, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz 

prawa międzynarodowego;  

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_pl.pdf 

2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52011DC0200 

3
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:pl:PDF 

4
 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf 

5
 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement 

6
 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0274. 

7
 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/Joint%20Programme%20on%20FGMC%20Summary%20Report.pdf 



 

RR\1080184PL.doc 7/75 PE567.654v03-00 

 PL 

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 6 TUE Unia Europejska przystępuje do europejskiej 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; 

C. mając na uwadze, że poszanowanie praw człowieka, ich propagowanie, niepodzielność, 

ochrona i powszechność muszą stanowić fundamenty polityki zewnętrznej UE; 

D. mając na uwadze, że większa spójność między polityką wewnętrzną i zewnętrzną UE, a 

także między poszczególnymi strategiami polityki zewnętrznej UE, stanowi konieczny 

wymóg udanej i skutecznej polityki UE w dziedzinie praw człowieka; mając na uwadze, 

że większa spójność powinna umożliwiać UE szybszą reakcję na naruszenia praw 

człowieka w ich początkowej fazie; 

E. mając na uwadze, że zaangażowanie UE na rzecz skutecznego multilateralizmu, w 

którym centralne miejsce zajmuje ONZ, stanowi integralną część zewnętrznej polityki 

Unii i jest wynikiem przekonania, iż wielostronny system oparty na uniwersalnych 

zasadach i wartościach może najlepiej uporać się z globalnymi kryzysami, wyzwaniami 

i zagrożeniami; 

F. mając na uwadze, że poszanowanie praw człowieka jest obecnie na całym świecie 

kwestionowane i zagrożone; mając na uwadze, że wiele reżimów autorytarnych 

poważnie kwestionuje powszechność praw człowieka, zwłaszcza na forach 

wielostronnych; 

G. mając na uwadze, że ponad połowa ludności na świecie wciąż żyje w reżimach 

niedemokratycznych i represyjnych oraz że w ostatnich latach globalny poziom 

wolności stale spada; mając na uwadze, że brak poszanowania dla praw człowieka 

przynosi straty dla społeczeństwa oraz jednostki; 

H. mając na uwadze, że na całym świecie podejmuje się liczne próby ograniczenia 

przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego, w tym w Radzie Praw Człowieka ONZ; 

I. mając na uwadze, że oprócz organizowania wolnych wyborów demokratyczne rządy 

charakteryzują się między innymi przejrzystym sprawowaniem rządów, 

poszanowaniem rządów prawa, wolnością słowa, poszanowaniem praw człowieka, 

istnieniem niezależnego systemu wymiaru sprawiedliwości, poszanowaniem prawa 

międzynarodowego i porozumień międzynarodowych oraz wytycznych w zakresie 

poszanowania praw człowieka; 

J. mając na uwadze, że podczas ogłaszania nowego wspólnego planu działania 

dotyczącego praw człowieka i demokracji wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka 

przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oświadczyła, że 

prawa człowieka będą jednym z głównych priorytetów jej kadencji oraz kompasem 

wyznaczającym kierunek we wszystkich stosunkach z instytucjami UE, a także z 

państwami trzecimi, organizacjami międzynarodowymi i społeczeństwem 

obywatelskim; mając na uwadze, że okresowy przegląd planu działania dotyczącego 

praw człowieka i demokracji ma zostać przeprowadzony w 2017 r., co zbiegnie się z 

okresowym przeglądem zewnętrznych instrumentów finansowych, który powinien 

przyczynić się do zwiększenia spójności działań zewnętrznych UE; 

K. mając na uwadze, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), Komisja, Rada 
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i państwa członkowskie są odpowiedzialne za wdrażanie nowego planu działania; mając 

na uwadze, że misje UE i przedstawicielstwa UE w państwach trzecich mogą odgrywać 

znaczącą rolę wspomagającą w udanej realizacji planu działania; 

L. mając na uwadze, że należy zapewnić odpowiednie zasoby, a także jak 

najskuteczniejsze wykorzystanie tych zasobów w celu jeszcze aktywniejszego 

propagowania praw człowieka i demokracji w państwach trzecich; 

M. mając na uwadze, że UE powinna zrobić więcej, aby zbadać wpływ prowadzonej przez 

siebie polityki na prawa człowieka, zmaksymalizować pozytywne skutki, zapobiegać 

negatywnym skutkom oraz je łagodzić, a także zwiększyć dostęp do środków 

odwoławczych dla poszkodowanej ludności; 

N. mając na uwadze, że współpraca z przywódcami i władzami państw trzecich – na 

wszystkich dwu- i wielostronnych forach – jest jednym z najbardziej skutecznych 

narzędzi służących rozwiązywaniu problemów w dziedzinie praw człowieka w 

państwach trzecich; mając na uwadze, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego w 

państwach trzecich są kluczowymi partnerami w procesie kształtowania i wdrażania 

polityki UE w dziedzinie praw człowieka; 

O. mając na uwadze, że UE uznaje bliską współpracę ze społeczeństwem obywatelskim i 

obrońcami praw człowieka w państwach trzecich za jeden ze swoich głównych 

priorytetów w walce z naruszeniami praw człowieka; 

P. mając na uwadze, że współpraca międzynarodowa powinna odgrywać większą rolę we 

wzmacnianiu poszanowania praw podstawowych i skutecznym nadzorze 

parlamentarnym służb wywiadowczych z wykorzystaniem technologii cyfrowego 

nadzoru; 

Q. mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie są lojalnymi sojusznikami 

Międzynarodowego Trybunału Karnego od momentu jego utworzenia, udzielając mu 

wsparcia finansowego, politycznego, dyplomatycznego i logistycznego i jednocześnie 

propagując powszechność statutu rzymskiego i broniąc jego integralności w celu 

zwiększenia niezawisłości Trybunału; 

R. mając na uwadze, że polityka wspierania praw człowieka i demokracji powinna być 

uwzględniana we wszystkich pozostałych unijnych strategiach politycznych 

posiadających wymiar zewnętrzny, takich jak polityka dotycząca rozwoju, migracji, 

bezpieczeństwa, zwalczania terroryzmu, rozszerzenia i handlu, tak aby w dalszym ciągu 

propagować poszanowanie praw człowieka; 

S. mając na uwadze, że art. 207 TFUE stanowi, iż polityka handlowa UE prowadzona jest 

zgodnie z zasadami i celami działań zewnętrznych Unii; 

T. mając na uwadze, że różne formy migracji stanowią dla unijnej polityki zewnętrznej 

duże wyzwanie, które wymaga natychmiastowych, skutecznych i trwałych rozwiązań, 

aby zagwarantować przestrzeganie praw osób będących w potrzebie, np. uciekających 

przed wojną i przemocą, przy poszanowaniu wartości europejskich oraz 

międzynarodowych standardów praw człowieka; 
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U. mając na uwadze, że gospodarka światowa przechodzi poważny kryzys, którego skutki 

w połączeniu z niektórymi środkami, w szczególności z drastycznymi ograniczeniami 

budżetowymi, negatywnie oddziałują na prawa człowieka, przede wszystkim prawa 

gospodarcze i społeczne, a także na warunki życia ludności (wzrost poziomu bezrobocia 

i ubóstwa, nierówności i niepewność zatrudnienia, spadek jakości usług oraz 

ograniczony dostęp do nich), a co za tym idzie na jej samopoczucie; 

V. mając na uwadze, że wolność myśli, sumienia, wyznania i przekonań powinna stać się – 

w oparciu o powszechne i niepodzielne wartości – jednym z priorytetów UE, który musi 

być bezwarunkowo wspierany; mając na uwadze, że prawa te są nadal powszechnie 

zagrożone, a liczba ich naruszeń zdecydowanie wzrosła; 

W. mając na uwadze, że powszechne zniesienie kary śmierci pozostaje dla UE jednym z 

priorytetów jej zewnętrznej polityki dotyczącej praw człowieka; mając na uwadze, że w 

czerwcu 2016 r. w Oslo (Norwegia) ma się odbyć 6. Światowy Kongres przeciwko 

Karze Śmierci; 

X. mając na uwadze, że dzieci, kobiety i osoby należące do mniejszości stoją w obliczu 

rosnących i konkretnych zagrożeń, aktów przemocy i przemocy seksualnej, zwłaszcza 

na terenach objętych wojną; 

Y. mając na uwadze przyznanie Nagrody im. Sacharowa w 2014 r. dr Denisowi Mukwege 

za jego niesłabnące starania podejmowane w charakterze lekarza i obrońcy praw 

człowieka, w imieniu ofiar przemocy seksualnej i okaleczania narządów płciowych; 

mając na uwadze, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych stanowi rażące 

naruszenie praw kobiet i dzieci; mając na uwadze, że jest absolutnie konieczne, aby 

walka z okaleczaniem narządów płciowych i z przemocą seksualną stanowiła kluczowy 

element unijnej polityki zewnętrznej i polityki w dziedzinie praw człowieka; 

Z. mając na uwadze, że według szacunków w 2014 r. 230 milionów dzieci żyjących 

obecnie w krajach i na obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi było narażonych 

na skrajną przemoc i traumę, a także przymusowo rekrutowanych i celowo 

atakowanych przez ugrupowania ekstremistyczne; 

AA. mając na uwadze, że art. 25 PDPC uznaje prawo każdego człowieka do „stopy życiowej 

zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny”, w ramach którego matka i 

dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy, włączając w to opiekę lekarską; 

mając na uwadze, że rezolucja Rady Praw Człowieka nr 26/28
1
 zawiera apel o zwołanie 

kolejnego posiedzenia forum społecznego rady, które powinno skoncentrować się na 

kwestii dostępu do leków w kontekście prawa każdej osoby do jak najwyższego 

osiągalnego poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego; mając na uwadze, że 

konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stanowi, iż „korzystanie z 

najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdej 

istoty ludzkiej bez różnicy rasy, religii, przekonań politycznych, warunków 

ekonomicznych lub społecznych”; 

AB. mając na uwadze, że zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla najbardziej 

podstawowych praw człowieka, takich jak prawo dostępu do wody, zasobów 

                                                 
1
 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/086/06/PDF/G1408606.pdf?OpenElement 
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naturalnych i żywności; 

AC. mając na uwadze, że zamierzone i systematyczne niszczenie wartościowych stanowisk 

archeologicznych stanowiących część światowego dziedzictwa przez grupy 

terrorystyczne i grupy bojowników ma na celu destabilizację ludności i pozbawienie jej 

kulturowej tożsamości oraz powinno być postrzegane nie tylko jako zbrodnia wojenna, 

ale również jako zbrodnia przeciwko ludzkości; 

Uwagi ogólne 

1. wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że prawa człowieka i wartości demokratyczne, 

takie jak wolność wypowiedzi, myśli, sumienia i wyznania oraz wolność zrzeszania się 

i zgromadzeń, są w wielu częściach świata coraz bardziej zagrożone, szczególnie w 

reżimach autorytarnych; ponadto wyraża głębokie zaniepokojenie kurczeniem się 

przestrzeni publicznej dla społeczeństwa obywatelskiego oraz rosnącą liczbą ataków na 

obrońców praw człowieka na świecie; 

2. wzywa UE i państwa członkowskie do zwiększenia starań, by prawa człowieka i 

wartości demokratyczne leżały u podstaw ich stosunków zewnętrznych, do czego 

zobowiązały się w TUE; zwraca uwagę, że UE powinna podejmować odpowiednie 

środki przy rozpatrywaniu przypadków poważnych naruszeń praw człowieka w 

państwach trzecich, zwłaszcza w przypadku reżimów autorytarnych, w tym również 

poprzez stosunki handlowe, energetyczne oraz stosunki w dziedzinie bezpieczeństwa; 

3. ponownie podkreśla kluczowe znaczenie zapewnienia większej spójności między 

wewnętrzną i zewnętrzną polityką UE w odniesieniu do poszanowania praw człowieka i 

wartości demokratycznych; podkreśla w tym kontekście, że choć niniejsze 

sprawozdanie dotyczy polityki zewnętrznej UE na rzecz postępu w dziedzinie praw 

człowieka, Parlament przyjmuje także sporządzane przez Komisję Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych roczne sprawozdanie 

dotyczące sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej; podkreśla 

także znaczenie większej konsekwencji i spójności oraz unikania podwójnych 

standardów w polityce zewnętrznej UE i wszystkich jej instrumentach; 

4. wzywa UE i państwa członkowskie do skutecznego zmierzenia się z wewnętrznymi 

wyzwaniami w dziedzinie praw człowieka, takimi jak sytuacja Romów, traktowanie 

uchodźców i migrantów, dyskryminacja osób LGBTI, rasizm, przemoc wobec kobiet, 

warunki panujące w więzieniach i wolność mediów w państwach członkowskich, w 

celu zachowania wiarygodności i spójności swojej zewnętrznej polityki dotyczącej praw 

człowieka; 

5. podkreśla znaczenie zapewnienia spójności polityki UE w przypadkach okupacji lub 

aneksji terytorium; przypomina, że we wszystkich takich przypadkach UE powinna 

kierować się międzynarodowym prawem humanitarnym; 

6. zdecydowanie sprzeciwia się aneksji, okupacji i kolonizacji terytoriów oraz podkreśla 

niezbywalne prawo narodów do samostanowienia; 

7. uważa, że w celu wywiązania się ze zobowiązania do propagowania praw człowieka i 

demokracji na świecie UE i państwa członkowskie muszą przemawiać jednym i 
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spójnym głosem oraz dopilnować, aby ich przekaz został usłyszany; 

8. ponadto podkreśla, ze należy zacieśnić współpracę między Komisją, Radą, ESDZ, 

Parlamentem i delegaturami UE, tak aby zwiększyć ogólną spójność unijnej polityki w 

dziedzinie praw człowieka i demokracji oraz nadać jej bardziej centralny charakter 

wśród wszystkich unijnych strategii politycznych posiadających wymiar zewnętrzny, w 

szczególności w dziedzinach dotyczących rozwoju, bezpieczeństwa, zatrudnienia, 

migracji, handlu i technologii; 

9. wzywa UE do ulepszenia i usystematyzowania pełnego zakresu wpływu jej polityki na 

prawa człowieka oraz do dopilnowania, aby te analizy posłużyły następnie do 

przeformułowania unijnej polityki; apeluje do UE o opracowanie bardziej efektywnych 

mechanizmów w celu maksymalizacji pozytywnego wpływu jej polityki na prawa 

człowieka, zapobiegania negatywnym skutkom oraz ich łagodzenia i zwiększenia 

dostępu do środków odwoławczych dla poszkodowanej ludności; 

10. zwraca uwagę na swoje długoterminowe zobowiązanie do wspierania praw człowieka i 

propagowania wartości demokratycznych, które znajduje odzwierciedlenie m.in. w 

przyznawaniu co roku Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli, pracach Podkomisji 

Praw Człowieka i w przeprowadzanych co miesiąc debatach plenarnych oraz 

wydawanych rezolucjach w sprawie naruszeń praw człowieka, demokracji i 

praworządności; 

11. wyraża głębokie zaniepokojenie świadomym i systematycznym niszczeniem i 

łupieniem wartościowych stanowisk archeologicznych stanowiących część światowego 

dziedzictwa, mającym na celu destabilizację populacji i podważenie jej kulturowej 

tożsamości przez grupy terrorystyczne i grupy bojowników, które finansują akty 

przemocy ze środków pochodzących z nielegalnego handlu skradzionymi dziełami 

sztuki; wzywa zatem Komisję, by we współpracy z ONZ i UNESCO zwalczała 

nielegalny handel wartościowymi dziełami sztuki pochodzącymi z terenów ogarniętych 

wojną oraz opracowały inicjatywy mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego na 

takich terenach; wzywa Komisję, by uznała świadome niszczenie wspólnego 

dziedzictwa ludzkości za zbrodnię przeciwko ludzkości oraz podjęła odpowiednie kroki 

prawne; 

Instrumenty polityki UE na rzecz propagowania praw człowieka i demokracji na całym 

świecie 

Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie 

12. wyraża zadowolenie z przyjęcia rocznego sprawozdania UE dotyczącego praw 

człowieka i demokracji w 2014 r.; uważa, że roczne sprawozdanie jest nieodzownym 

narzędziem służącym kontroli, komunikacji i debacie na temat polityki UE w dziedzinie 

praw człowieka, demokracji i praworządności na świecie; wzywa ESDZ i Komisję, by 

zapewniły kompleksowe działania następcze w związku z kwestiami poruszonymi w 

rocznym sprawozdaniu, w tym również konkretne propozycje mające na celu 

rozwiązanie tych problemów, a także większą spójność poszczególnych sprawozdań 

dotyczących zewnętrznej polityki UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji; 

13. ponawia swoje zaproszenie skierowane do wiceprzewodniczącej / wysokiej 
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przedstawiciel do udziału w debacie z posłami do Parlamentu Europejskiego podczas 

dwóch posiedzeń plenarnych w roku, z których jedno byłoby organizowane w czasie 

przedstawiania rocznego sprawozdania UE, a drugie – w odpowiedzi na sprawozdanie 

Parlamentu; podkreśla, że pisemne odpowiedzi Komisji i ESDZ na rezolucję 

Parlamentu w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i 

demokracji odgrywają istotną rolę w stosunkach międzyinstytucjonalnych, ponieważ 

umożliwiają podejmowanie systematycznych i pogłębionych działań następczych 

dotyczących wszystkich kwestii poruszonych przez Parlament; 

14. wyraża uznanie dla ESDZ i Komisji w związku z przedstawieniem przez nie 

wyczerpujących sprawozdań dotyczących działań podjętych przez UE w dziedzinie 

praw człowieka i demokracji w 2014 r.; uważa jednak, że można poprawić obecny 

format rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji, proponując 

lepszy przegląd konkretnego wpływu działań UE na prawa człowieka i demokrację w 

państwach trzecich oraz postępów osiągniętych w tej dziedzinie, a także format bardziej 

przyjazny dla czytelnika; ponadto wzywa do informowania o działaniach podjętych w 

odpowiedzi na rezolucje Parlamentu dotyczące przypadków naruszenia praw człowieka, 

demokracji i praworządności; 

15. zaleca w związku z tym, aby ESDZ przyjęła bardziej analityczne podejście podczas 

sporządzania projektu rocznego sprawozdania, jednocześnie kontynuując składanie 

sprawozdań na temat wdrażania strategicznych ram i planu działania UE; uważa, że w 

rocznym sprawozdaniu nie należy wyłącznie podkreślać osiągnięć UE i najlepszych 

praktyk w tej dziedzinie, ale powinno się także wskazać, jakie wyzwania i ograniczenia 

UE napotyka podczas swoich wysiłków na rzecz propagowania praw człowieka i 

demokracji w krajach trzecich oraz jakie wnioski można wyciągnąć w celu podjęcia 

konkretnych działań w kolejnych latach; 

16. podtrzymuje swoje stanowisko, że sprawozdania krajowe przedstawiane w rocznym 

sprawozdaniu powinny być mniej opisowe i statyczne, a w zamian powinny w 

większym stopniu uwzględniać wdrażanie strategii krajowych w dziedzinie praw 

człowieka oraz zawierać całościowy przegląd wpływu działań UE na sytuację w 

poszczególnych krajach; 

Ramy strategiczne i (nowy) plan działania UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji 

17. ponownie wyraża swój pogląd, że przyjęcie ram strategicznych UE i pierwszego planu 

działania w dziedzinie praw człowieka i demokracji w 2012 r. stanowiło dla UE ważny 

krok na rzecz włączenia kwestii praw człowieka i demokracji bez żadnych wyjątków w 

stosunki zewnętrzne Unii z resztą świata; 

18. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia przez Radę w lipcu 2015 r. nowego Planu 

działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji na lata 2015–2019; wyraża 

uznanie dla ESDZ w związku z przeprowadzonymi przez nią konsultacjami z Komisją, 

Parlamentem, państwami członkowskimi, społeczeństwem obywatelskim oraz 

organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi podczas dokonywania oceny 

pierwszego planu działania i sporządzania nowego; 

19. z zadowoleniem przyjmuje odnowione zobowiązanie UE do propagowania i ochrony 

praw człowieka oraz wspierania demokracji na całym świecie; odnotowuje, że plan 
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działania ma na celu umożliwienie UE przyjęcia bardziej ukierunkowanego, 

systematycznego i skoordynowanego podejścia w dziedzinie praw człowieka i 

demokracji, a także zwiększenie wpływu unijnej polityki i jej narzędzi w 

poszczególnych krajach; popiera w tym kontekście priorytetowe traktowanie pięciu 

strategicznych obszarów działania; 

20. wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel, ESDZ, Komisję, Radę i państwa 

członkowskie do zapewnienia skutecznego i spójnego wdrożenia nowego planu 

działania; zwraca w szczególności uwagę na znaczenie zwiększenia skuteczności i 

maksymalizacji lokalnego oddziaływania narzędzi wykorzystywanych przez UE do 

wspierania poszanowania praw człowieka i demokracji na świecie; podkreśla 

konieczność zapewnienia szybkiej i odpowiedniej reakcji na naruszenia praw 

człowieka; ponownie podkreśla znaczenie zintensyfikowania wysiłków mających 

prowadzić do uwzględniania kwestii praw człowieka i demokracji we wszystkich 

działaniach zewnętrznych UE, w tym na wysokim szczeblu politycznym; 

21. podkreśla, że aby zrealizować ambitne cele określone w nowym planie działania, UE 

musi wygospodarować wystarczające zasoby i zapewnić zaplecze wiedzy fachowej 

zarówno pod względem zasobów kadrowych w delegaturach i siedzibach głównych, jak 

i pod względem środków finansowych dostępnych na potrzeby projektów; 

22. ponawia swoje stanowisko, że potrzebne są trwałe porozumienie i większa koordynacja 

między państwami członkowskimi i instytucjami UE w celu spójnego i 

konsekwentnego posuwania naprzód agendy w dziedzinie praw człowieka i demokracji; 

przypomina, że plan działania dotyczy zarówno UE, jak i państw członkowskich; w 

związku z tym zdecydowanie podkreśla, że państwa członkowskie powinny bez 

wyjątku wziąć na siebie większą odpowiedzialność za wdrażanie planu działania i ram 

strategicznych UE oraz wykorzystywać je jako swój własny program działań na rzecz 

wspierania praw człowieka i demokracji w stosunkach dwu- i wielostronnych; z 

zadowoleniem odnotowuje planowaną okresową ocenę nowego planu działania oraz 

podkreśla znaczenie szeroko zakrojonych konsultacji mających na celu systematyczne 

przedstawianie wyników uzyskanych w procesie uwzględniania praw człowieka we 

wszystkich obszarach polityki UE; 

23. wzywa w związku z tym Radę do Spraw Zagranicznych do regularnego podnoszenia w 

dyskusji tematów dotyczących demokracji i praw człowieka; ponawia swój apel 

skierowany do Rady do Spraw Zagranicznych o organizowanie co roku debaty 

publicznej poświęconej działaniom UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji; 

24. wyraża uznanie dla ESDZ i Komisji w związku z przedłożonymi przez nie 

sprawozdaniami dotyczącymi wdrożenia pierwszego planu działania oraz oczekuje, że 

taka sprawozdawczość będzie kontynuowana w ramach nowego planu działania; 

przypomina ponadto swoją determinację, aby brać bezpośredni udział we wdrażaniu 

nowego planu działania i w związanych z tym konsultacjach; 

25. wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel do opracowania we współpracy z 

pozostałymi komisarzami projektu programu, który będzie uwzględniał problematykę 

praw człowieka w ramach rozmaitych działań UE, zwłaszcza w obszarach dotyczących 

rozwoju, migracji, środowiska naturalnego, zatrudnienia, ochrony danych w internecie, 

handlu, inwestycji, technologii i przedsiębiorczości;  
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Przegląd innych instrumentów polityki UE 

Mandat Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka 

26. przypomina znaczenie mandatu specjalnego przedstawiciela UE (SPUE) ds. praw 

człowieka w zwiększaniu widoczności i skuteczności UE w zakresie ochrony i 

wspierania praw człowieka i zasad demokratycznych na całym świecie; wyraża uznanie 

dla obecnie sprawującego tę funkcję w związku z jego znaczącymi osiągnięciami i 

udziałem w regularnych wymianach poglądów z Parlamentem i społeczeństwem 

obywatelskim; 

27. z zadowoleniem przyjmuje przedłużenie mandatu SPUE do lutego 2017 r. oraz ponawia 

swój apel o przekształcenie tego mandatu w mandat stały; w związku z tym wzywa do 

rewizji tego mandatu, aby przyznać SPUE uprawnienia do inicjatywy własnej, 

zapewnić odpowiedni personel i zasoby finansowe oraz umożliwić publiczne 

wypowiadanie się, zdawanie sprawozdań z wizyt w krajach trzecich oraz 

przedstawianie stanowiska UE w kwestiach związanych z prawami człowieka, tak aby 

wzmocnić rolę SPUE, zwiększając jego widoczność i skuteczność; 

28. ponawia swój apel do Rady o uwzględnienie w mandacie specjalnych przedstawicieli 

UE w poszczególnych regionach geograficznych wymogu ścisłej współpracy ze SPUE 

ds. praw człowieka; 

Krajowe strategie w dziedzinie praw człowieka i rola delegatur UE 

29. odnotowuje, że w wyniku zgodnych działań delegatur UE, unijnych instytucji i państw 

członkowskich 132 krajowe strategie w dziedzinie praw człowieka otrzymały poparcie 

Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa; ponawia swoje poparcie dla celu 

wspomnianych strategii, którym jest dopasowanie działań UE w każdym kraju do jego 

szczególnej sytuacji i potrzeb; wskazuje na konieczność bieżącej oceny krajowych 

strategii w dziedzinie praw człowieka i ich dostosowywania, o ile zachodzi taka 

potrzeba; apeluje o dalsze usprawnienie współpracy, komunikacji i wymiany informacji 

między delegaturami UE, ambasadami państw członkowskich i instytucjami UE w 

zakresie opracowywania i wdrażania krajowych strategii w dziedzinie praw człowieka; 

30. ponawia swój apel, aby posłowie do Parlamentu Europejskiego mieli wgląd w treść 

wspomnianych strategii w odpowiednim formacie, tak aby mogli wykonywać swoje 

obowiązki w prawidłowy i przejrzysty sposób; zaleca, aby ESDZ i Komisja ogłaszały 

cel każdej strategii, aby zwiększyć przejrzystość krajowych strategii w dziedzinie praw 

człowieka; nalega, aby ESDZ uwzględniała jasne i mierzalne wskaźniki postępu w 

odniesieniu do każdej ze strategii; 

31. zdecydowanie podkreśla znaczenie uwzględniania krajowych strategii w dziedzinie 

praw człowieka na wszystkich szczeblach kształtowania polityki w stosunku do 

poszczególnych państw trzecich, w tym podczas przygotowywania dialogów 

politycznych wysokiego szczebla, dialogów dotyczących praw człowieka, krajowych 

dokumentów strategicznych i rocznych programów działania; 

32. z zadowoleniem przyjmuje wyznaczenie przez wszystkie delegatury oraz misje z 

zakresu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) krajowych punktów 
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centralnych dotyczących praw człowieka lub problematyki płci; zauważa jednak, że 

ogólnodostępne w internecie informacje na ten temat są w wielu przypadkach 

nieaktualne, i wzywa w związku z tym do ich szybkiego uaktualnienia; 

33. przypomina wystosowane do wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel oraz do 

ESDZ zalecenie, aby opracować jasne wytyczne operacyjne dotyczące roli krajowych 

punktów centralnych w delegaturach w celu umożliwienia im działania w charakterze 

rzeczywistych organów doradczych ds. praw człowieka oraz zapewnienia skuteczności 

prowadzonych przez nie działań, przy jednoczesnej spójności i otwartości, tak aby 

zoptymalizować pracę delegatur; uważa, że działalność krajowych punktów centralnych 

ds. praw człowieka powinna być również wspierana przez personel dyplomatyczny 

państw członkowskich; jest zdania, że działalność krajowych punktów centralnych ds. 

praw człowieka powinna być całkowicie niezależna i wolna od ingerencji politycznej i 

nękania przez krajowe organy państw trzecich, zwłaszcza w ich kontaktach z obrońcami 

praw człowieka i społeczeństwem obywatelskim; 

Dialog i konsultacje dotyczące praw człowieka 

34. uznaje, że dialogi dotyczące praw człowieka prowadzone z państwami trzecimi mogą 

być skutecznym narzędziem dwustronnego zaangażowania i współpracy w zakresie 

propagowania i ochrony praw człowieka, o ile nie stanowią one celu same w sobie, ale 

są sposobem uzyskania konkretnych zobowiązań i wyników od drugiej strony; z 

zadowoleniem przyjmuje zatem i zachęca do inicjowania dialogów dotyczących praw 

człowieka z coraz większą liczbą krajów, takich jak Mjanma/Birma; w tym kontekście z 

zadowoleniem odnotowuje na przykład szóstą rundę dialogu dotyczącego praw 

człowieka między UE a Mołdawią; 

35. wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel oraz ESDZ do prowadzenia 

dialogów na temat praw człowieka i związanych z nimi seminariów dla społeczeństwa 

obywatelskiego przy zastosowaniu jasnego i ukierunkowanego na wyniki podejścia 

zgodnego z krajowymi strategiami w dziedzinie praw człowieka; wzywa ESDZ do 

systematycznego uwzględniania dialogu przygotowawczego z organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego, który to dialog powinien automatycznie stanowić wkład 

na rzecz dialogu właściwego; ponadto nalega, aby wiceprzewodnicząca / wysoka 

przedstawiciel, SPUE ds. praw człowieka i ESDZ systematycznie nagłaśniali w 

odpowiedzialny i przejrzysty sposób podczas dialogów dotyczących praw człowieka 

poszczególne przypadki obrońców praw człowieka zagrożonych karą więzienia lub 

przebywających w więzieniu, więźniów politycznych oraz naruszeń praw człowieka; 

uważa za niezbędne, by ESDZ systematycznie dopilnowywała wywiązywania się ze 

wszystkich zobowiązań powziętych podczas każdego z dialogów dotyczących praw 

człowieka; 

36. ponawia swój apel do ESDZ o opracowanie kompleksowego mechanizmu 

monitorowania i dokonywania przeglądu funkcjonowania dialogów dotyczących praw 

człowieka – we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i 

organizacjami praw człowieka – w celu zwiększenia ich oddziaływania; uważa, że jeśli 

takie dialogi będą stale kończyć się fiaskiem, należy wyciągnąć polityczne 

konsekwencje i wykorzystać alternatywne narzędzia służące wspieraniu poprawy 

sytuacji w dziedzinie praw człowieka w danym kraju; odnotowuje w tym kontekście, że 
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dialog dotyczący praw człowieka z Rosją został zawieszony w 2014 r, a także zauważa 

brak rezultatów dialogu dotyczącego praw człowieka z Chinami i Białorusią; wzywa w 

związku z tym ESDZ do dogłębnego przemyślenia swojej strategii dotyczącej praw 

człowieka stosowanej względem Rosji i Chin; 

37. wzywa UE i jej delegatury do zintensyfikowania – wraz ze społeczeństwem 

obywatelskim – dialogu politycznego z rządami dopuszczającymi się łamania praw 

człowieka oraz zasad demokracji i praworządności, a także utrzymuje, że dialog 

polityczny między UE i państwami trzecimi na temat praw człowieka musi obejmować 

szerszą i kompleksową definicję niedyskryminacji, m.in. w odniesieniu do osób LGBTI, 

a także ze względu na religię lub wyznanie, płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 

wiek, niepełnosprawność i orientację seksualną; podkreśla, że zwłaszcza w krajach o 

niewielkich osiągnięciach w zakresie rozwoju i poszanowania praw człowieka należy 

utrzymać, a nawet zwiększyć pomoc rozwojową, ale najlepiej gdyby była ona 

przekazywana za pośrednictwem organizacji społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych 

partnerów pozarządowych oraz regularnie monitorowana, zaś rządy muszą zobowiązać 

się do poprawienia sytuacji w zakresie praw człowieka na miejscu; 

38. uznaje znaczenie dodatkowych środków wymierzonych w konkretne osoby 

(ukierunkowane sankcje, takie jak zamrażanie aktywów lub zakazy podróży) w 

przypadku uporczywego niepowodzenia dialogów z reżimami autorytarnymi; 

Wytyczne UE w sprawie praw człowieka 

39. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia przez Radę w maju 2014 r. wytycznych UE w 

sprawie praw człowieka dotyczących wolności wypowiedzi w internecie i poza nim; 

przypomina jednak swoje skierowane do ESDZ wezwanie dotyczące wyjaśnienia 

procesu selekcji tematów zawartych w wytycznych UE oraz przeprowadzenia w tym 

względzie konsultacji także z Parlamentem i społeczeństwem obywatelskim przed 

wyborem tematów; 

40. ponawia swój apel do wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel oraz ESDZ o 

skuteczne i konsekwentne wdrożenie wytycznych UE w sprawie międzynarodowego 

prawa humanitarnego
1
, w tym w związku z konfliktami i kryzysami humanitarnymi, do 

których doszło w krajach takich jak Syria, Irak, Libia i Ukraina; zaleca w tym 

kontekście, aby ESDZ wspierała organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które 

propagują przestrzeganie przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego przez 

podmioty państwowe i niepaństwowe; apeluje ponadto, aby UE aktywnie 

wykorzystywała wszystkie dostępne jej instrumenty w celu zwiększenia zgodności 

działań podmiotów państwowych i niepaństwowych z międzynarodowym prawem 

humanitarnym; wzywa UE i państwa członkowskie, aby przyłączyły się do inicjatywy 

na rzecz zapewnienia zgodności z międzynarodowym prawem humanitarnym, 

prowadzonej przez Szwajcarię/Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża; 

41. zdecydowanie podkreśla znaczenie systematycznej oceny wdrażania unijnych 

wytycznych UE w sprawie praw człowieka, w tym wdrażania wytycznych UE w 

sprawie promowania i ochrony praw dziecka, poprzez zastosowanie precyzyjnie 

określonych punktów odniesienia; uważa, że w celu zapewnienia należytego wdrożenia 

                                                 
1
 https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf 
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tych wytycznych należy podjąć dalsze działania służące podniesieniu świadomości na 

temat ich treści wśród personelu ESDZ, delegatur UE i przedstawicielstw państw 

członkowskich za granicą; ponawia swój apel, aby organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego i organizacje praw człowieka były bardziej angażowane w wybór, 

opracowanie, ocenę i przegląd tych wytycznych; 

Prawa człowieka i demokracja w polityce zewnętrznej UE i jej instrumentach 

42. przypomina, że UE zobowiązała się, by prawa człowieka i demokracja leżały u podstaw 

jej stosunków z krajami trzecimi; podkreśla w związku z tym, że propagowanie praw 

człowieka i zasad demokracji musi być wspierane przez wszystkie strategie polityczne 

UE oraz odpowiednie instrumenty finansowe posiadające wymiar zewnętrzny, takie jak 

polityka rozszerzenia i sąsiedztwa, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, a także 

polityka w dziedzinie rozwoju, handlu, migracji oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw 

wewnętrznych; w tym kontekście zwraca uwagę na niedawne wysiłki UE na rzecz 

uwzględnienia naruszeń praw człowieka w unijnym systemie wczesnego ostrzegania 

związanym z zapobieganiem kryzysom; 

43. podkreśla traktatowe zobowiązanie UE do dopilnowania, aby wszystkie jej zewnętrzne 

strategie polityczne i działania były opracowywane i realizowane w sposób integrujący i 

wspierający prawa człowieka oraz praworządność; 

44. uznaje zewnętrzne instrumenty finansowe UE za ważne narzędzie promowania i obrony 

wartości demokracji i praw człowieka za granicą; ponownie apeluje o zwiększenie 

spójności różnych instrumentów tematycznych i geograficznych; 

45. odnotowuje wysiłki Komisji zmierzające do wywiązania się z jej zobowiązania do 

uwzględniania przepisów w dziedzinie praw człowieka w ocenach skutków 

dotyczących wniosków ustawodawczych i nieustawodawczych, środków 

wykonawczych i porozumień handlowych; wzywa Komisję do podniesienia jakości i 

kompleksowości ocen skutków oraz działań podejmowanych w ich następstwie, tak aby 

zapewnić systematyczne uwzględnianie kwestii związanych z prawami człowieka; 

podkreśla rolę, jaką może w tym procesie odegrać społeczeństwo obywatelskie; 

Polityka rozszerzenia i sąsiedztwa 

46. przypomina, że unijna polityka rozszerzenia jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi 

służących wzmocnieniu poszanowania praw człowieka i zasad demokracji; ubolewa nad 

decyzją o zamrożeniu procesu rozszerzenia, podjętą przez Komisję Jeana-Claude’a 

Junckera, jednak z zadowoleniem przyjmuje zastosowanie nowego podejścia w 

negocjacjach akcesyjnych do rozdziałów obejmujących sądownictwo i prawa 

podstawowe, a także takie dziedziny jak sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, 

które to podejście uwzględnia czas niezbędny do należytego wdrożenia stosownych 

reform; 

47. wyraża zaniepokojenie pogorszeniem się sytuacji w odniesieniu do wolności słowa i 

mediów w niektórych państwach objętych procesem rozszerzenia i w szeregu krajów 

objętych europejską polityką sąsiedztwa; podkreśla pilną potrzebę wzmocnienia 

niezależności i przejrzystości własności mediów w tych krajach oraz rozwiązania 

problemu związanego z wywieraniem politycznej i ekonomicznej presji na 
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dziennikarzy, co często prowadzi do cenzury i autocenzury; wzywa Komisję do 

dalszego monitorowania i priorytetowego traktowania poszanowania wolności słowa i 

mediów w procesie negocjacji akcesyjnych; 

48. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że należyte wdrażanie ram prawnych dotyczących 

ochrony mniejszości nadal pozostaje wyzwaniem, o czym jest mowa w opracowanej 

przez Komisję strategii rozszerzenia na lata 2014–2015
1
; wzywa kraje objęte procesem 

rozszerzenia do zintensyfikowania wysiłków na rzecz ukształtowania kultury akceptacji 

mniejszości poprzez lepsze włączanie ich przedstawicieli w procesy decyzyjne i system 

kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci romskich; wzywa UE, aby bacznie 

obserwowała w procesie rozszerzenia wdrażanie przepisów chroniących prawa 

człowieka, w tym prawa osób należących do mniejszości, oraz zwalczanie wszelkich 

form dyskryminacji, w tym przestępstw popełnianych z nienawiści z powodu orientacji 

seksualnej; 

49. z zaniepokojeniem zauważa obniżenie się poziomu demokratycznej kultury politycznej 

w niektórych krajach kandydujących i krajach będących potencjalnymi kandydatami do 

członkostwa oraz w szeregu krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa; 

przypomina, że dobre sprawowanie rządów, poszanowanie rządów prawa, wolność 

opinii oraz prawa człowieka, dialog polityczny, osiąganie kompromisu i uczestnictwo 

wszystkich zainteresowanych stron w procesie decyzyjnym są centralnym elementem 

ustrojów demokratycznych; odnotowuje z równym zaniepokojeniem niewielki postęp 

poczyniony przez kraje objęte procesem rozszerzenia w zakresie zwiększenia 

niezawisłości sądownictwa i zwalczania korupcji; przyłącza się do apelu Komisji, by 

kraje objęte procesem rozszerzenia stworzyły rzetelny rejestr śledztw, postępowań 

karnych i prawomocnych wyroków; 

50. przypomina w kontekście trwającego przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa, że 

TUE stanowi, iż UE ma rozwijać z państwami z nią sąsiadującymi szczególne stosunki 

oparte na wartościach UE, które obejmują poszanowanie praw człowieka i demokracji
2
; 

ponadto przypomina, że w następstwie arabskiej wiosny z 2011 r. UE zdefiniowała na 

nowo swoją politykę sąsiedztwa w oparciu o zasadę „więcej za więcej”, mając na celu 

wzmocnienie demokratycznych instytucji i propagowanie praw człowieka; podkreśla 

fakt, że znaczące wyzwania, przed którymi stanęły kraje sąsiadujące z UE w ostatnich 

kilku latach – na przykład rozprzestrzenianie się niestabilności i konfliktu na Bliskim 

Wschodzie i w Afryce Północnej oraz wykorzystywanie tych sytuacji przez grupy 

ekstremistów i dżihadystów, a także ludzkie cierpienie spowodowane działaniami Rosji 

– bardzo niekorzystnie wpłynęły na poszanowanie praw człowieka i zasad demokracji; 

51. wyraża w związku z tym przekonanie, że najważniejszym elementem zaktualizowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa powinno nadal być propagowanie praw człowieka i 

zasad demokracji; powtarza, że propagowanie praw człowieka i demokracji leży 

jednocześnie w interesie zarówno krajów partnerskich, jak i UE; 

52. podkreśla, że UE powinna nadal aktywnie wspierać demokratyczne i skuteczne 

instytucje działające w dziedzinie praw człowieka, społeczeństwo obywatelskie oraz 

wolne media w krajach sąsiadujących; z zadowoleniem odnotowuje w tym kontekście 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_pl.pdf 

2
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:PL:PDF 
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stałe znaczące wsparcie w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania 

Demokracji i Praw Człowieka oraz Instrumentu na rzecz Społeczeństwa 

Obywatelskiego Krajów Sąsiedztwa; z zadowoleniem odnotowuje również 

konsekwentne i skuteczne zaangażowanie Europejskiego Funduszu na rzecz 

Demokracji we wschodnim i południowym sąsiedztwie mające na celu wspieranie 

demokracji i poszanowania podstawowych praw i wolności, o którym wspomniano w 

pierwszym sprawozdaniu z oceny tego funduszu
1
; zdecydowanie zachęca UE i państwa 

członkowskie, aby w dalszym ciągu oferowały silne zachęty i fachową wiedzę zdobytą 

podczas ich własnych procesów przemian, aby wspierać procesy reform 

demokratycznych w sąsiedztwie UE; 

53. wyraża przekonanie, że absolutnie niezbędne jest zakończenie rosyjskiej agresji na 

Ukrainie oraz zapewnienie stabilności i poszanowania praw człowieka; 

Handel w służbie praw człowieka 

54. ponownie wyraża swoje poparcie dla systematycznego zamieszczania klauzul praw 

człowieka we wszystkich międzynarodowych porozumieniach między UE i państwami 

trzecimi, przy uwzględnieniu między innymi europejskiego dialogu społecznego i norm 

pracy MOP; wzywa Komisję, by skutecznie i systematycznie monitorowała i oceniała 

wdrażanie klauzul praw człowieka oraz by regularnie zdawała Parlamentowi 

sprawozdanie z przestrzegania praw człowieka w krajach partnerskich; przyjmuje z 

zadowoleniem fakt, że Rada bardziej systematycznie stosuje środki ograniczające 

wobec państw trzecich, które celowo naruszają prawa człowieka; w związku z tym 

zaleca, aby w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia praw człowieka w kraju 

trzecim, z którym zawarta została umowa, UE podejmowała konkretne działania, 

stosując odpowiednie środki przewidziane w klauzulach praw człowieka; 

55. z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie w dniu 1 stycznia 2014 r. nowego 

rozporządzenia (UE) nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji taryfowych 

(GSP); z zadowoleniem odnotowuje fakt, że 14 państwom przyznano do końca 2014 r. 

preferencyjne rozwiązania w ramach GSP Plus, oraz przypomina, że państwa mają 

obowiązek utrzymać ratyfikację 27 podstawowych konwencji międzynarodowych, a 

także monitorować ich skuteczne wdrożenie, zgodnie z kryteriami przewidzianymi na 

mocy tych konwencji i przez UE; oczekuje, że Komisja do końca 2015 r. oceni te 

kwestie w rzetelny i przejrzysty sposób oraz złoży Parlamentowi i Radzie sprawozdanie 

dotyczące statusu ratyfikacji i skutecznego wdrożenia tych konwencji przez 

beneficjentów korzystających z preferencyjnych rozwiązań w ramach GSP Plus; 

ponownie zaleca, by dodać statut rzymski do kolejnej listy konwencji; 

Biznes a prawa człowieka 

56. jest zdania, że handel i prawa człowieka mogą iść w parze, a środowisko biznesu 

odgrywa istotną rolę w promowaniu praw człowieka i demokracji; jest zdania, że 

wspieranie praw człowieka powinno opierać się na współpracy między rządem i 

sektorem prywatnym; w związku z tym ponownie stwierdza, że przedsiębiorstwa 

europejskie powinny podejmować odpowiednie środki w celu zapewnienia, by 

prowadzona przez nie w państwach trzecich działalność odbywała się z poszanowaniem 

                                                 
1
 Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2015)0274. 
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standardów praw człowieka; ponadto przypomina, że UE powinna propagować 

społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, a europejskie przedsiębiorstwa powinny 

odgrywać wiodącą rolę w promowaniu międzynarodowych norm dotyczących 

działalności gospodarczej i praw człowieka; wzywa także UE, by odegrała aktywną rolę 

podczas 12. sesji grupy roboczej ONZ ds. praw człowieka i transnarodowych korporacji 

i innych przedsiębiorstw, a także wspierała starania o dostosowanie swoich strategii 

politycznych do wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych; zaleca, by 

UE i państwa członkowskie zaangażowały się w debatę na temat prawnie wiążącego 

międzynarodowego instrumentu dotyczącego biznesu i praw człowieka w ramach 

systemu ONZ; 

57. uważa w związku z powyższym, że ESDZ powinna domagać się, aby delegatury UE 

nawiązywały kontakt z unijnymi przedsiębiorstwami działającymi w państwach trzecich 

w celu zapewnienia poszanowania praw człowieka w działaniach związanych z 

prowadzonym przez nich biznesem; przypomina ponadto swój apel, aby delegatury UE 

uwzględniały przestrzeganie praw człowieka w działalności gospodarczej jako priorytet 

podczas lokalnych zaproszeń do składania wniosków w ramach Europejskiego 

Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR), oraz aby 

delegatury UE podejmowały wszelkie konieczne działania w celu ochrony obrońców 

praw człowieka zgodnie z wytycznymi UE w sprawie obrońców praw człowieka; 

58. ponownie zwraca się do Komisji, żeby do końca 2015 r. złożyła sprawozdanie w 

sprawie realizacji wytycznych ONZ w sprawie biznesu i praw człowieka
1
 przez państwa 

członkowskie UE; 

59. apeluje, aby UE podjęła zdecydowane działania w celu rozwiązania problemu 

zawłaszczania ziemi, takie jak promowanie odpowiednich zabezpieczeń 

zapobiegających temu problemowi w odnośnych państwach oraz wśród unijnych i 

europejskich przedsiębiorstw obecnych w tych państwach; 

60. wzywa UE do opracowania projektu pilotażowego dotyczącego niepodzielności praw 

człowieka, kwestii związanych z ziemią (zawłaszczanie ziemi i przymusowe 

przesiedlanie) oraz spójności strategii politycznych UE w tym zakresie; apeluje do UE o 

przedstawienie sprawozdania na temat rozważenia przystąpienia do protokołu 

fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i 

kulturalnych zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w planie działania UE na rzecz praw 

człowieka i demokracji na lata 2015–2019; 

Prawa człowieka a rozwój 

61. uważa, że współpraca na rzecz rozwoju powinna iść w parze z propagowaniem praw 

człowieka i zasad demokracji; przypomina w tym kontekście, że zdaniem ONZ w 

przypadku braku podejścia opartego na prawach człowieka niemożliwa jest pełna 

realizacja celów rozwoju; przypomina także, że UE zobowiązała się do wspierania 

krajów partnerskich, uwzględniając ich sytuację rozwojową i poczynione przez nie 

postępy w dziedzinie praw człowieka i demokracji; zachęca do uwzględnienia jasno 

określonych ram wyników we wszystkich instrumentach, aby zapewnić włączenie 

marginalizowanych i szczególnie wrażliwych grup oraz włączyć do głównego nurtu 

                                                 
1
 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 
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podejście oparte na prawach człowieka; 

62. z zadowoleniem odnosi się do opublikowanego w kwietniu 2014 r. i z uznaniem 

przyjętego przez Radę dokumentu roboczego służb Komisji w sprawie podejścia 

opartego na prawach, obejmującego wszystkie prawa człowieka, w tym prawa kobiet i 

dziewcząt, na rzecz unijnej współpracy rozwojowej; zachęca Komisję do 

monitorowania wdrażania podejścia opartego na prawach oraz do dopilnowania, aby 

prawa człowieka i współpraca na rzecz rozwoju wzajemnie się wzmacniały w terenie; 

zwraca się do Komisji, by przedstawiła przejrzystą i publiczną ocenę wdrażania 

unijnego zestawu narzędzi dotyczących podejścia opartego na prawach; wzywa UE, aby 

wzmocniła swą rolę zdecydowanego promotora praw człowieka na świecie, w sposób 

efektywny, spójny i rozważny korzystając ze wszystkich dostępnych instrumentów w 

celu propagowania i ochrony praw człowieka i ich obrońców oraz zapewniając 

skuteczność naszej polityki w zakresie pomocy rozwojowej, zgodnie z nowym celem 

zrównoważonego rozwoju nr 16; 

63. z zadowoleniem przyjmuje ambitny program działań na rzecz zrównoważonego 

rozwoju do roku 2030, przyjęty na specjalnym szczycie ONZ w Nowym Jorku, a także 

wiodącą rolę UE w tym procesie, w szczególności odnośnie do uwzględniania 

podstawowych wartości UE, takich jak prawa człowieka i dobre rządy; z zadowoleniem 

odnotowuje, że ten nowy program działania jest wyraźnie oparty na zobowiązaniach 

dotyczących praw człowieka oraz że jego 17 celów i 169 powiązanych celów 

ukierunkowanych jest na zapewnienie wszystkim ludziom poszanowania ich praw 

człowieka; podziela leżącą u podstaw tego dokumentu wizję świata opartego na 

powszechnym poszanowaniu praw człowieka i godności ludzkiej, praworządności, 

sprawiedliwości, równości i niedyskryminacji, a także poszanowaniu rasy, pochodzenia 

etnicznego i różnorodności kulturowej oraz równych możliwościach, pozwalających na 

pełne urzeczywistnienie ludzkiego potencjału i przyczyniających się do wspólnego 

dobrobytu; podkreśla, że należy zadbać o to, aby podstawą programu działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do roku 2030, środków jego monitorowania oraz przyszłej 

realizacji przez wszystkie zainteresowane strony, w tym społeczeństwo obywatelskie i 

sektor prywatny, było podejście oparte na prawach człowieka i na równości płci, a także 

takie cele, jak eliminacja ubóstwa, ograniczanie nierówności i wykluczenia społecznego 

oraz demokratyzacja gospodarki; 

64. podkreśla znaczenie spójności polityki na rzecz rozwoju w realizacji nowego programu 

działania na rzecz zrównoważonego rozwoju; zwraca uwagę, że podejście oparte na 

prawach człowieka powinno doprowadzić do głębszego zrozumienia spójności polityki 

na rzecz rozwoju, ponieważ bez pokonania przeszkód na drodze do urzeczywistnienia 

praw nie można osiągnąć postępów w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i eliminacji 

ubóstwa; 

65. ponownie stwierdza pilną potrzebę zajęcia się problemem ogólnoświatowego 

obciążenia chorobami związanymi z ubóstwem i chorobami zaniedbanymi; apeluje o 

ambitną długoterminową strategię polityczną i plan działania w zakresie 

ogólnoświatowego zdrowia, innowacji i dostępu do leków, uwzględniające między 

innymi inwestycje w badania i rozwój, aby zabezpieczyć prawo do standardu życia 

zapewniającego zdrowie i dobrobyt każdego człowieka bez dyskryminacji ze względu 

na rasę, wyznanie, przekonania polityczne, warunki gospodarcze lub społeczne, 
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tożsamość płciową lub orientację seksualną; 

66. podkreśla, że plan działania z Addis Abeby oznacza zobowiązanie do zapewnienia 

powszechnego minimum ochrony socjalnej, powszechnej opieki zdrowotnej i 

podstawowych usług publicznych dla wszystkich, obejmujących zdrowie i edukację; 

67. z zadowoleniem odnotowuje sporządzone przez ESDZ i Komisję oraz poparte przez 

Radę wytyczne dotyczące zwalczania terroryzmu, mające na celu zapewnienie 

poszanowania praw człowieka podczas planowania i wdrażania projektów dotyczących 

pomocy w zwalczaniu terroryzmu w państwach trzecich; wzywa ESDZ i Komisję do 

zapewnienia skutecznego wdrożenia tego dokumentu, poczynając od jego szerokiego 

upowszechnienia; przypomina w tym kontekście, że poszanowanie praw i wolności 

podstawowych jest podstawą skutecznej polityki antyterrorystycznej, w tym stosowania 

cyfrowych technologii nadzoru; wspiera międzynarodowe wysiłki mające położyć kres 

naruszeniom praw człowieka, których dopuszcza się ISIS/Daisz; 

Prawa ludności tubylczej 

68. wzywa ESDZ, Komisję i państwa członkowskie, by wsparły przegląd mandatu 

mechanizmu eksperckiego w kwestii praw ludów tubylczych zgodnie z dokumentem 

końcowym Światowej Konferencji w sprawie Ludów Tubylczych (rezolucja 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ 69/2
1
) w celu nadzorowania, oceny i usprawnienia 

wdrażania Deklaracji praw ludów tubylczych; nalega na państwa członkowskie, aby 

domagały się, by wszyscy specjalni eksperci zwracali szczególną uwagę na kwestie 

dotyczące tubylczych kobiet i dziewcząt oraz regularnie składali Radzie Praw 

Człowieka ONZ sprawozdania z tych kwestii; wzywa ESDZ i państwa członkowskie, 

by aktywnie wspierały opracowanie systemowego planu działania na rzecz ludów 

tubylczych, o co zwróciło się Zgromadzenie Generalne ONZ w rezolucji z września 

2014 r., szczególnie w odniesieniu do organizowania regularnych konsultacji z ludami 

tubylczymi w ramach tego procesu; głęboko ubolewa, że w niektórych regionach Afryki 

Zachodniej osoby z zaburzeniami psychicznymi są przykuwane łańcuchem do drzew w 

lasach lub porzucane na ulicach, co stanowi powszechną praktykę akceptowaną przez 

społeczności lokalne; 

Działania UE w dziedzinie migracji i uchodźców 

69. wyraża głębokie zaniepokojenie oraz solidarność z dużą liczbą uchodźców i migrantów, 

którzy z powodu poważnych naruszeń praw człowieka cierpią jako ofiary konfliktów, 

prześladowań, błędów w sprawowaniu rządów oraz sieci organizujących nielegalną 

imigrację, handel ludźmi i przemyt ludzi, a także grup ekstremistów i grup 

przestępczych; wyraża również swoje głębokie ubolewanie w związku z tragiczną 

śmiercią ludzi próbujących dotrzeć do granic UE; 

70. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się pierwotnymi przyczynami przepływów 

migracyjnych, a tym samym skoncentrowania się na wymiarze zewnętrznym kryzysu 

uchodźczego, w tym poprzez znalezienie trwałego rozwiązania konfliktów w naszym 

sąsiedztwie, w drodze budowania współpracy i partnerstwa z państwami trzecimi oraz 

za sprawą unijnej polityki zewnętrznej; podkreśla potrzebę kompleksowego i opartego 

                                                 
1
 http://wcip2014.org/wp-content/uploads/2013/03/N1446828.pdf 
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na prawach człowieka podejścia do migracji oraz wzywa UE do zacieśnienia 

współpracy z ONZ, w tym również z jej agencjami, a także organizacjami 

regionalnymi, rządami i organizacjami pozarządowymi w celu zajęcia się pierwotnymi 

przyczynami przepływów migracyjnych oraz poprawy sytuacji w obozach dla 

uchodźców w pobliżu obszarów ogarniętych konfliktem; ponawia apel do UE o 

dopilnowanie, aby wszelkie porozumienia dotyczące współpracy w dziedzinie migracji 

i umowy o readmisji z państwami spoza UE były zgodne z prawem międzynarodowym; 

przypomina, że globalna strategia w dziedzinie migracji jest ściśle związana z polityką 

rozwojową i humanitarną, w tym z utworzeniem korytarzy z pomocą humanitarną i 

wydawaniem wiz humanitarnych, a także z innymi strategiami polityki zewnętrznej; 

odnotowuje operację wojskową Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej 

części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED) przeciwko przemytnikom i 

handlarzom działającym w tym regionie; podkreśla pilną potrzebę opracowania bardziej 

zdecydowanych strategii politycznych na szczeblu Unii, aby uwzględnić pilne problemy 

związane z migrantami i uchodźcami oraz znaleźć skuteczny, sprawiedliwy i 

zrównoważony mechanizm zapewniający rozłożenie obciążeń między poszczególne 

państwa członkowskie; zwraca uwagę na środki zaproponowane przez Komisję w dniu 

9 września 2015 r. w celu rozwiązania kryzysu uchodźczego, takie jak przewidziany 

przegląd rozporządzenia dublińskiego;  

71. wzywa UE i państwa członkowskie, aby w większym stopniu wspierały walkę z 

handlem ludźmi za pomocą instrumentów polityki zewnętrznej, zwracając szczególną 

uwagę na ochronę ofiar, zwłaszcza nieletnich; stoi zdecydowanie na stanowisku, że UE 

powinna zacieśnić współpracę z państwami trzecimi i innymi istotnymi podmiotami w 

celu wymiany dobrych praktyk i przyczyniania się do rozbijania międzynarodowych 

siatek handlarzy; ponownie podkreśla potrzebę wdrożenia przez wszystkie państwa 

członkowskie dyrektywy UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania 

tego procederu oraz ochrony ofiar
1
 i Strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu 

ludźmi na lata 2012–2016
2
;  

72. przypomina, że w roku 2014 17,5 miliona osób zostało zmuszonych do opuszczenia 

swoich domów w wyniku katastrof spowodowanych przez zagrożenia klimatyczne; 

przypomina, że te przesiedlenia dotyczą przede wszystkim regionów południowych, 

które są najbardziej narażone na wpływ zmiany klimatu; podkreśla w związku z tym, że 

85% tych przesiedleń ma miejsce w krajach rozwijających się i są to głównie 

przesiedlenia wewnętrzne i wewnątrzregionalne; przypomina, że w ramach milenijnych 

celów rozwoju państwa członkowskie UE zobowiązały się do przeznaczania na pomoc 

rozwojową 0,7% PKB;  

73. wzywa UE do czynnego udziału w dyskusji nad terminem „uchodźca klimatyczny”, w 

tym nad jego możliwą definicją prawną w prawie międzynarodowym lub w wiążącej 

umowie międzynarodowej; 

74. ponawia apel o zajęcie przez UE wspólnego stanowiska dotyczącego wykorzystywania 

uzbrojonych bezzałogowych statków powietrznych, szanującego prawa człowieka i 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:PL:PDF 

2
 https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_201

2-2016_1.pdf 
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międzynarodowe prawo humanitarne oraz podejmującego takie kwestie jak ramy 

prawne, proporcjonalność, rozliczalność, ochrona ludności cywilnej i przejrzystość; 

ponownie wzywa UE do zakazania opracowywania, produkcji i stosowania w pełni 

autonomicznej broni, która umożliwia przeprowadzanie ataków bez interwencji 

człowieka; wzywa UE do wyrażenia sprzeciwu wobec pozasądowych egzekucji i do 

zakazania tej praktyki, a także do podejmowania odpowiednich działań, zgodnie z 

krajowymi i międzynarodowymi zobowiązaniami prawnymi, w przypadku gdy istnieją 

uzasadnione powody, by zakładać, że osoba fizyczna lub prawna podlegająca jej 

jurysdykcji może być powiązana z bezprawnymi zabójstwami za granicą;  

Międzynarodowe wydarzenia kulturalne i sportowe a prawa człowieka 

75. jest poważnie zaniepokojony, że część dużych imprez sportowych odbywa się w 

państwach autorytarnych, w których dochodzi do naruszeń praw człowieka i 

podstawowych wolności; podkreśla potrzebę prowadzenia społecznych kampanii 

informacyjnych na temat konieczności przestrzegania praw człowieka w odniesieniu do 

imprez sportowych, w tym problemu związanego z przymusową prostytucją i handlem 

ludźmi; wzywa UE i państwa członkowskie do nawiązania współpracy z UNHCR i 

innymi forami wielostronnymi, a także z krajowymi zrzeszeniami sportowymi, 

podmiotami korporacyjnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, tak aby 

zagwarantować pełne przestrzeganie praw człowieka podczas takich wydarzeń, co 

powinno stanowić jedno z kryteriów przyznawania organizacji dużych 

międzynarodowych imprez sportowych; w związku z tym zwraca szczególną uwagę na 

najbliższe mistrzostwa świata w piłce nożnej organizowane przez FIFA w Rosji w 2018 

r. i w Katarze w 2022 r. oraz igrzyska olimpijskie w Pekinie w 2022 r.; 

Działania UE w organizacjach wielostronnych 

76. ponownie podkreśla swoje pełne poparcie dla silnego zaangażowania UE na rzecz 

propagowania praw człowieka i zasad demokracji poprzez współpracę ze strukturami 

ONZ i jej wyspecjalizowanymi agencjami, a także z Radą Europy, OBWE i OECD, 

zgodnie z art. 21 i 220 TUE; w związku z tym z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 

celów zrównoważonego rozwoju; 

77. ponownie podkreśla ponadto znaczenie aktywnego i konsekwentnego angażowania się 

UE we wszystkie mechanizmy ONZ dotyczące praw człowieka, zwłaszcza w 

działalność Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz Rady Praw 

Człowieka; uznaje wysiłki ESDZ, delegatur UE w Nowym Jorku i Genewie oraz 

państw członkowskich na rzecz zwiększenia spójności działań UE w dziedzinie praw 

człowieka na szczeblu ONZ; zachęca UE do zwiększenia wysiłków mających służyć 

dobitnemu przedstawianiu swojego stanowiska, w tym poprzez zintensyfikowanie coraz 

szerzej stosowanej praktyki inicjatyw międzyregionalnych oraz przyjmowanie roli 

współwnioskodawcy i lidera podczas prac nad rezolucjami; 

78. przypomina znaczenie podtrzymania zinstytucjonalizowanej praktyki wysłania 

delegacji parlamentarnej do Zgromadzenia Ogólnego ONZ; z zadowoleniem przyjmuje 

powrót do tej praktyki w 2015 r. podczas 28. sesji Rady Praw Człowieka; 

79. podkreśla, że w celu zwiększenia wiarygodności i legitymacji Rady Praw Człowieka 

wszyscy jej członkowie muszą utrzymywać najwyższe standardy z zakresu praw 
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człowieka i wypełniać swoje zobowiązania w tej dziedzinie; uważa, że należy wspierać, 

rozwijać i utrwalać prawa człowieka na wszystkich forach międzynarodowych; wzywa 

Komisję do przedłożenia publicznego sprawozdania z czynności i działań 

podejmowanych przez nią w celu dalszego realizowania agendy w dziedzinie praw 

człowieka oraz zwiększenia rozliczalności i odpowiedzialności w zakresie praw 

człowieka organizacji międzynarodowych, takich jak WTO i Bank Światowy (BIRD, 

MKF, MIGA); 

80. potwierdza swoje zdecydowane zobowiązanie do położenia kresu bezkarności w 

odniesieniu do najpoważniejszych zbrodni budzących obawy społeczności 

międzynarodowej oraz do zapewnienia sprawiedliwości ofiarom zbrodni wojennych, 

zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa, a także ponownie podkreśla swoje silne 

wsparcie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK); uważa za godny 

ubolewania fakt, że w 2014 r. żadne państwo nie ratyfikowało statutu rzymskiego; 

podkreśla kwestię odpowiedzialności za położenie kresu bezkarności i ściganie 

sprawców zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych, w 

tym zbrodni związanych z przemocą na tle seksualnym; wyraża poważne 

zaniepokojenie faktem, że nadal nie wykonano kilku nakazów aresztowania; zwraca się 

do UE, by w dalszym ciągu zdecydowanie wspierała – na szczeblu dyplomatycznym i 

politycznym – pogłębianie i rozszerzanie stosunków między MTK i ONZ, w 

szczególności w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a także w jej stosunkach dwustronnych i 

na wszelkich innych forach; wzywa UE, w tym jej delegatury, a także państwa 

członkowskie do zintensyfikowania wysiłków na rzecz propagowania powszechności 

statutu rzymskiego oraz jego ratyfikacji i skutecznego wdrożenia; wzywa państwa 

członkowskie do zapewnienia MTK niezbędnych zasobów oraz do zwiększenia 

wsparcia dla systemu międzynarodowego sądownictwa karnego, między innymi przez 

wsparcie finansowe dla podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, przykładowo ze 

środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 

(EIDHR); apeluje o wdrożenie opracowanego w 2013 r. unijnego zestawu narzędzi w 

zakresie komplementarności między międzynarodowym i krajowym wymiarem 

sprawiedliwości; 

81. wzywa UE i państwa członkowskie do aktywnego wspierania MTK i podkreślania 

konieczności wykonywania jego orzeczeń we wszystkich rodzajach dialogów z krajami 

trzecimi; 

Zwiększanie poszanowania praw człowieka na świecie 

Wolność myśli, sumienia i religii lub przekonań 

82. przypomina, że wolność myśli, sumienia, wyznania i przekonań jest podstawowym 

prawem człowieka uznanym w Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz 

gwarantowanym przez art. 18 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i 

politycznych ONZ; przypomina również, że wolność ta jest powiązana z innymi 

prawami człowieka i podstawowymi wolnościami, obejmującymi prawo do wiary lub 

niewiary, wolność praktykowania przekonań teistycznych, nieteistycznych lub 

ateistycznych oraz prawo do przyjęcia, zmiany i porzucenia lub powrotu do wybranych 

przez siebie przekonań; wyraża zaniepokojenie faktem, że niektóre państwa nadal nie 

przestrzegają standardów ONZ i stosują represje państwowe, które mogą obejmować 
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kary cielesne, kary więzienia, niewspółmierne kary finansowe, a nawet karę śmierci, co 

stanowi pogwałcenie wolności religii lub przekonań; wyraża zaniepokojenie nasileniem 

prześladowań mniejszości religijnych i wyznaniowych, w tym wspólnot 

chrześcijańskich, a także bezprawnym niszczeniem miejsc ich gromadzenia; 

83. wzywa UE i państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków na rzecz 

wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji religijnej oraz propagowania dialogu 

międzywyznaniowego podczas angażowania się we współpracę z krajami trzecimi; 

domaga się podjęcia konkretnych działań w celu ochrony mniejszości religijnych, osób 

niewierzących, apostatów i ateistów, będących ofiarą przepisów dotyczących 

bluźnierstwa, oraz wzywa UE i państwa członkowskie do zaangażowania na rzecz 

zniesienia takich przepisów; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie UE do 

promowania prawa do wolności religii lub przekonań na forach międzynarodowych, w 

tym przez wspieranie mandatu Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Wolności Religii 

lub Przekonań; w pełni popiera stosowaną przez UE praktykę przejmowania wiodącej 

roli w Radzie Praw Człowieka i na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ podczas rozmów na 

ten temat; domaga się podjęcia konkretnych działań i środków służących skutecznemu 

wdrożeniu oraz ulepszeniu wytycznych UE w sprawie propagowania i ochrony 

wolności religii lub przekonań; uważa, że należy podjąć działania na forach 

międzynarodowych i regionalnych przez prowadzenie otwartego, przejrzystego i 

systematycznego dialogu ze stowarzyszeniami i wspólnotami religijnymi, zgodnie z 

art. 17 TFUE, w tym również za pośrednictwem delegatur UE; ponadto zwraca uwagę 

na potrzebę zapewnienia systematycznych i spójnych szkoleń dla pracowników UE w 

głównych siedzibach i w delegaturach; 

Działania UE przeciw karze śmierci 

84. z zadowoleniem przyjmuje wspólną deklarację wiceprzewodniczącej / wysokiej 

przedstawiciel oraz Sekretarza Generalnego Rady Europy
1
 z października 2014 r., w 

której na nowo potwierdzili oni swój zdecydowany i całkowity sprzeciw wobec kary 

śmierci we wszystkich przypadkach i bez względu na okoliczności; podtrzymuje swoje 

stanowisko, że zniesienie kary śmierci na całym świecie powinno być jednym z 

najważniejszych celów UE w dziedzinie praw człowieka; zauważa, że wsparcie dla 

krajów trzecich we wdrażaniu polityki antynarkotykowej powinno mieć na celu 

zniesienie kary śmierci za przestępstwa związane z narkotykami; domaga się, aby w 

kontekście VI Światowego Kongresu przeciwko Karze Śmierci, który ma się odbyć w 

czerwcu 2016 r. w Oslo (Norwegia), UE oraz państwa członkowskie jednoznacznie 

opowiedziały się przeciwko karze śmierci, podjęły silniejsze zobowiązania na rzecz 

zniesienia kary śmierci oraz wsparły odnośne publiczne kampanie informacyjne; 

85. wyraża zaniepokojenie rosnącą na całym świecie liczbą wydawanych wyroków śmierci 

i wykonywanych egzekucji; wyraża głębokie ubolewanie, że w prawodawstwach 

niektórych państw trzecich nadal obowiązuje kara śmierci; uważa za godny ubolewania 

fakt, że po dwuletniej przerwie Białoruś powróciła do wykonywania egzekucji; w 

związku z tym ponawia apel do Białorusi o wdrożenie moratorium w sprawie kary 

śmierci, które powinno prowadzić ostatecznie do jej zniesienia; odnotowuje, że osiem 

państw ustanowiło przepisy przewidujące karę śmierci za homoseksualizm; 

                                                 
1
 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty 
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86. wzywa ESDZ, Komisję i państwa członkowskie do opracowania wytycznych 

dotyczących kompleksowej i skutecznej polityki europejskiej w zakresie kary śmierci w 

odniesieniu do dziesiątek europejskich obywateli oczekujących na wykonanie wyroku 

w państwach trzecich, która to polityka powinna obejmować solidne i wzmocnione 

mechanizmy w zakresie systemu identyfikacji, świadczenia pomocy prawnej i 

przedstawicielstwa dyplomatycznego; 

87. wzywa UE do dalszego nawiązywania współpracy z krajami utrzymującymi karę 

śmierci, przy wykorzystaniu wszystkich narzędzi dyplomatycznych i narzędzi 

współpracy w celu doprowadzenia do zniesienia tej kary; ponawia ponadto swój apel do 

UE o kontynuowanie monitorowania warunków, w jakich wykonywane są egzekucje w 

krajach, które nadal stosują karę śmierci; 

Zwalczanie tortur i złego traktowania 

88. uważa, że w związku z 30. rocznicą Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania 

tortur, a także ze względu na fakt, że tortury i złe traktowanie nadal mają miejsce na 

całym świecie, UE powinna zintensyfikować swoje wysiłki zmierzające do 

wyeliminowania tych poważnych naruszeń praw człowieka; podkreśla, że szczególnej 

uwagi wymagają członkowie grup szczególnie wrażliwych, takich jak dzieci i kobiety, 

mniejszości etniczne, językowe i religijne, którzy są narażeni na tortury lub brutalne 

traktowanie w ośrodkach zatrzymań; wzywa w związku z tym ESDZ i 

wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel do bardziej zdecydowanego angażowania 

się w zwalczanie tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania 

albo karania poprzez prowadzone na większą skalę przedsięwzięcia dyplomatyczne i 

bardziej systematyczne poruszanie tego tematu na forach publicznych, co stanowi 

odzwierciedlenie wartości i zasad, do przestrzegania których zobowiązała się UE; 

zaleca, aby ESDZ, delegatury UE i państwa członkowskie wykorzystywały pełny 

potencjał wszystkich istniejących instrumentów, takich jak wytyczne UE w sprawie 

tortur
1
; w związku z tym zaleca stałą poprawę mechanizmów kontroli wywozu leków, 

które mogą zostać wykorzystane do egzekucji lub tortur, w tym klauzuli o docelowym 

końcowym zastosowaniu, tak aby zawiesić lub wstrzymać transfer przedmiotów 

związanych z bezpieczeństwem, które wyraźnie nie mają żadnego innego praktycznego 

zastosowania niż wykonywanie kary śmierci lub zadawanie tortur;  

89. podkreśla, że istnieją kraje, które nie podjęły kroków zmierzających do zaspokojenia 

pilnej potrzeby w zakresie zapewnienia wszystkich koniecznych środków służących 

poprawie warunków panujących w więzieniach; zauważa, że poczyniono bardzo 

niewielkie postępy na rzecz zapewnienia, aby obiekty więzienne były zgodne z 

międzynarodowymi normami w dziedzinie praw człowieka oraz aby chronione było 

prawo więźniów do życia, integralności cielesnej i godności; podkreśla konieczność 

poprawy warunków panujących w więzieniach w celu przestrzegania praw człowieka 

oraz podkreśla fakt, że osoby osadzone nie powinny być poddawane nieludzkiemu lub 

poniżającemu traktowaniu albo karaniu; 

Dyskryminacja 

90. podkreśla, że przekonania i tradycje społeczne, religijne lub kulturowe nie mogą w 

                                                 
1
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf 
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żadnych okolicznościach uzasadniać żadnych form dyskryminacji, przemocy, działań 

odwetowych i tortur, seksualnego wykorzystywania kobiet i dziewcząt, okaleczania 

narządów płciowych, małżeństw dzieci i wymuszonych małżeństw, handlu kobietami, 

dyskryminacji i wykluczenia społecznego ze względu na klasę społeczną lub 

pochodzenie oraz przemocy domowej; 

91. potępia w najmocniejszych słowach wszystkie formy dyskryminacji, w tym ze względu 

na rasę, kolor, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, język, kulturę, religię lub 

przekonania, pochodzenia społeczne, przynależność kastową, urodzenie, wiek, 

niepełnosprawność lub inny status; wzywa UE do zintensyfikowania wysiłków 

służących wykorzenieniu wszystkich rodzajów dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii za 

sprawą dialogów w dziedzinie praw człowieka i dialogów politycznych, działalności 

delegatur UE i dyplomacji publicznej; ponadto wzywa UE do dalszego propagowania 

ratyfikacji i pełnego wdrożenia wszystkich konwencji ONZ, które wspierają tę sprawę, 

takich jak Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form 

dyskryminacji rasowej lub Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych; 

Prawa osób LGBTI 

92. uważa, że UE powinna kontynuować wysiłki mające na celu większe przestrzeganie 

praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI), 

zgodnie z odnośnymi wytycznymi UE
1
; zaleca wdrożenie tych wytycznych, w tym 

również poprzez szkolenia dla pracowników UE w krajach trzecich; ubolewa, iż w 75 

państwach homoseksualizm nadal uznawany jest za niezgodny z prawem, a w 8 z nich 

zagrożony jest karą śmierci, i uważa, że praktyki oraz akty przemocy na tle orientacji 

seksualnej nie powinny pozostać bezkarne; wyraża poparcie dla ustawicznych działań 

Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka mających na celu zwalczanie tych 

dyskryminacyjnych przepisów, a także dla pracy innych agencji ONZ; jest 

zaniepokojony ograniczeniami podstawowych wolności obrońców praw człowieka osób 

LGBTI i wzywa UE do okazania im większego wsparcia; jest zdania, że prawa 

podstawowe osób LGBTI będą prawdopodobnie lepiej przestrzegane, jeżeli umożliwi 

się tym osobom dostęp do instytucji prawnych, w miarę możliwości za pośrednictwem 

zarejestrowanego związku partnerskiego lub małżeństwa; 

93. podkreśla, że społeczności mniejszościowe w krajach trzecich mają szczególne potrzeby 

oraz że należy wspierać ich pełną równość we wszystkich obszarach życia 

gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego; 

Dyskryminacja o podłożu kastowym 

94. odnotowuje z wielkim zaniepokojeniem skalę i skutki dyskryminacji o podłożu 

kastowym oraz popełnianie naruszeń praw człowieka w związku z przynależnością 

kastową, w tym odmowę dostępu do systemu prawnego lub zatrudnienia, ciągłą 

segregację, ubóstwo i stygmatyzację; apeluje o przyjęcie unijnego instrumentu 

służącego zapobieganiu i eliminowaniu dyskryminacji o podłożu kastowym; zaleca 

włączenie w główny nurt kwestii dotyczących wytycznych i planów działania ESDZ i 

Komisji, zwłaszcza unijnych działań na rzecz walki z wszystkimi formami 

dyskryminacji oraz wysiłków zmierzających do zwalczania przemocy wobec kobiet i 

                                                 
1
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf 
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dziewcząt oraz wszelkich form skierowanej przeciwko nim dyskryminacji; 

Prawa osób niepełnosprawnych 

95. z zadowoleniem przyjmuje ratyfikację Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych; podkreśla znaczenie jej skutecznego wdrożenia zarówno przez 

państwa członkowskie, jak i instytucje UE; podkreśla w szczególności potrzebę 

wiarygodnego włączenia zasady powszechnej dostępności i wszelkich praw osób 

niepełnosprawnych do wszystkich instrumentów polityki UE, w tym w obszarze 

współpracy na rzecz rozwoju, i zwraca uwagę na nakazowy i horyzontalny charakter 

tego zagadnienia; 

96. zachęca wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel do dalszego wspierania procesu 

ratyfikacji i wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przez te 

kraje, które jeszcze jej nie ratyfikowały lub nie wdrożyły; 

97. podkreśla, że wspólnota międzynarodowa uznała, że priorytetowe znaczenie ma 

sytuacja kobiet niepełnosprawnych; przypomina wnioski biura Wysokiego Komisarza 

NZ ds. Praw Człowieka, w których stwierdzono, że strategie polityczne i programy 

mające na celu podjęcie kwestii przemocy wobec kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych 

powinny być opracowywane w ścisłej współpracy z osobami, które dotknięte są 

niepełnosprawnością, uznając jednocześnie ich niezależność, oraz z organizacjami osób 

niepełnosprawnych; podkreśla konieczność regularnej kontroli instytucji i 

odpowiedniego szkolenia opiekunów; wzywa UE, aby uwzględniła zwalczanie 

dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w swoich strategiach politycznych 

dotyczących działań zewnętrznych, współpracy i pomocy rozwojowej, w tym w 

EIDHR; 

Prawa kobiet i dziewcząt 

98. przypomina, że Nagrodę im. Sacharowa otrzymał w 2014 r. dr Denis Mukwege w 

uznaniu za jego zdecydowane zaangażowanie w pracę z ofiarami przemocy seksualnej i 

nieustanne propagowanie praw kobiet, co doprowadziło do zwiększenia świadomości 

na temat stosowania przemocy wobec kobiet, dziewcząt i dzieci, a także okaleczania ich 

narządów płciowych jako praktyk wojennych; potępia wszelkie formy 

wykorzystywania i przemocy wobec kobiet, dziewcząt i dzieci, zwłaszcza stosowanie 

przemocy seksualnej jako narzędzia walki, a także okaleczanie narządów płciowych 

kobiet, małżeństwa dzieci, przedwczesne i przymusowe małżeństwa, niewolnictwo 

seksualne, gwałty małżeńskie i inne formy szkodliwych praktyk tradycyjnych; 

podkreśla, że zgodnie z prawem międzynarodowym kobiety, dziewczęta i dzieci 

niegodziwie traktowane w czasie konfliktów muszą mieć dostęp do opieki zdrowotnej i 

psychologicznej; w tym kontekście odnotowuje pismo wiceprzewodniczącej / wysokiej 

przedstawiciel w sprawie polityki w dziedzinie pomocy humanitarnej, w szczególności 

zapobiegania przemocy seksualnej i zapewniania kobietom właściwego wsparcia i 

dostępu do opieki zdrowotnej i psychologicznej w przypadku gwałtu podczas konfliktu; 

wzywa państwa członkowskie Rady Europy do podpisania i ratyfikowania konwencji 

stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej; 

99. podkreśla, że ESDZ powinna wymieniać dobre praktyki, aby zaradzić brakowi dostępu 
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do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar przestępstw związanych z przemocą seksualną; 

zdecydowanie potępia brak dostępu kobiet w krajach trzecich do wymiaru 

sprawiedliwości, zwłaszcza gdy są one ofiarami przemocy ze względu na płeć; zwraca 

się do Komisji, by odegrała aktywną rolę w ściganiu tych przestępstw w krajach 

trzecich, a w niektórych przypadkach przez państwa członkowskie; pilnie wzywa 

Komisję do współpracy z ESDZ w celu zapewnienia lepszego wsparcia ofiarom, 

włączenia do działań humanitarnych UE interwencji w zakresie przemocy ze względu 

na płeć oraz do priorytetowego traktowania działań humanitarnych UE 

ukierunkowanych na przemoc ze względu na płeć i przemoc seksualną w czasie 

konfliktu; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie UE do podjęcia działań w 

następstwie globalnego szczytu poświęconego położeniu kresu przemocy seksualnej w 

czasie konfliktu, który odbył się w Londynie w czerwcu 2014 r., i w związku z tym 

wzywa Komisję do podjęcia konkretnych działań; 

100. ubolewa nad brakiem strategii zapobiegania przemocy ze względu na płeć, brakiem 

wsparcia dla ofiar oraz wysokim poziomem bezkarności przestępców w wielu krajach; 

wzywa ESDZ do wymiany dobrych praktyk z krajami trzecimi w kwestii procedur 

tworzenia prawa i programów szkoleniowych dla policji, pracowników wymiaru 

sprawiedliwości i urzędników służby cywilnej; nalega, by UE wspierała organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz praw człowieka i promowania 

równości płci w krajach trzecich oraz nakłania ją do ścisłej współpracy z organizacjami 

międzynarodowymi działającymi w zakresie równości płci, takimi jak MOP, OECD, 

ONZ oraz Unia Afrykańska, z myślą o tworzeniu synergii i wspieraniu 

upodmiotowienia kobiet; 

101. jest głęboko zaniepokojony nasileniem się w wielu częściach świata przemocy ze 

względu na płeć oraz rosnącym wskaźnikiem kobietobójstwa w Ameryce Łacińskiej, do 

których to zbrodni dochodzi w kontekście ogólnej przemocy i dyskryminacji 

strukturalnej; zdecydowanie potępia wszelkie rodzaje przemocy na tle płciowym i 

odrażający rodzaj przestępstwa, jakim jest kobietobójstwo, a także panującą bezkarność 

za te przestępstwa, co może stanowić zachętę do nasilenia przemocy i większej liczby 

zabójstw; 

102. wyraża głębokie zaniepokojenie ewentualnymi naruszeniami praw człowieka 

dotykającymi kobiety i dziewczęta w obozach dla uchodźców na Bliskim Wschodzie i 

w Afryce, w tym zgłoszonymi przypadkami przemocy seksualnej i nierównego 

traktowania kobiet i dziewcząt; zwraca się do ESDZ, by nawoływała do przyjmowania 

ostrzejszych przepisów i rozwijania dobrych praktyk w krajach trzecich w celu 

położenia kresu brakowi równości między uchodźcami niezależnie od płci; 

103. ubolewa nad faktem, że połowa ludności świata boryka się z dyskryminacją płacową, 

przy czym w skali światowej zarobki kobiet stanowią 60 do 90% średnich zarobków 

mężczyzn; 

104. wzywa Komisję, ESDZ oraz wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel do dalszego 

promowania politycznego i ekonomicznego upodmiotowienia kobiet i dziewcząt za 

sprawą uwzględniania problematyki równouprawnienia płci we wszystkich 

zewnętrznych strategiach politycznych i programach, w tym również w ramach 

zorganizowanego dialogu z krajami trzecimi, oraz poprzez publiczne podnoszenie 
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kwestii związanych z płcią i zapewnienie wystarczających środków na ten cel; z 

zadowoleniem odnotowuje nowe ramy dotyczące równości płci i wzmocnienia pozycji 

kobiet na lata 2016–2020
1
; podkreśla potrzebę skupienia się na aspekcie 

horyzontalnym, którego celem jest bardziej skuteczne wywiązywanie się przez Komisję 

i ESDZ z unijnych zobowiązań w zakresie wzmocnienia praw kobiet i dziewcząt za 

sprawą stosunków zewnętrznych; 

105. ubolewa nad brakiem równości płci w sferze polityki; przypomina, że kobiety i 

mężczyźni są równi i powinni korzystać z tych samych praw politycznych i swobód 

obywatelskich oraz ubolewa też z powodu niskiego udziału kobiet w procesie 

podejmowania decyzji gospodarczych, społecznych i politycznych; podkreśla potrzebę 

wprowadzenia skutecznych mechanizmów ochrony dla obrończyń praw człowieka; 

zaleca wprowadzenie systemu kwot w celu promowania udziału kobiet w organach 

politycznych oraz procesie demokratyzacji, przede wszystkim jako kandydatek; 

106. wzywa UE, by w dalszym ciągu wspierała ekonomiczne, społeczne i polityczne 

upodmiotowienie kobiet będące sposobem na promowanie rzeczywistego korzystania 

przez nie z praw i podstawowych wolności, a także by przywiązywała duże znaczenie 

do dostępu dziewcząt do edukacji, zwłaszcza tych z najbiedniejszych i najbardziej 

marginalizowanych społeczności; wzywa do wspierania kształcenia zawodowego dla 

kobiet, do zwiększenia liczby szkoleń zawodowych w dziedzinie nauki i technologii, do 

opracowywania programów szkoleniowych z dziedziny równości płci przez osoby 

zawodowo zajmujące się edukacją w państwach trzecich oraz do podjęcia kroków na 

rzecz zapobiegania powielaniu stereotypów przez materiały edukacyjne; pilnie wzywa 

UE do uwzględnienia tego priorytetu we wszystkich jej działaniach dyplomatycznych, 

handlowych i rozwojowych; 

107. podkreśla, jak ważne jest kontynuowanie edukacji dziewcząt w obozach dla 

uchodźców, w strefach konfliktu oraz na obszarach dotkniętych skrajnym ubóstwem i 

problemami środowiskowymi, jak susza i powodzie; 

108. zachęca UE do dalszego uwzględniania aspektu dotyczącego wsparcia dla kobiet i 

dziewcząt w ramach operacji WPBiO i struktur ONZ służących do budowania pokoju 

oraz do kontynuowania wysiłków zmierzających do wdrożenia i lepszego 

egzekwowania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325(2000)
2
 i 1820(2008)

3
 w 

sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa; w związku z tym wzywa UE, by wspierała 

uznanie na szczeblu międzynarodowym wartości dodanej uczestnictwa kobiet w 

zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich oraz w operacjach pokojowych, pomocy 

humanitarnej i odbudowie po zakończeniu konfliktu, a także w demokratycznych 

procesach przejściowych prowadzących do trwałych i stabilnych rozwiązań 

politycznych; równocześnie podkreśla, że należy zapewnić kobietom korzystanie w 

pełnym zakresie z praw człowieka oraz przyczyniać się do ich upodmiotowienia, w tym 

w ramach agendy na okres po 2015 r. oraz poprzez wsparcie w ramach pekińskiej 

platformy działania i konwencji stambulskiej; z zadowoleniem przyjmuje poparcie 

przez UE rezolucji ONZ w sprawie płci, zwłaszcza w sprawie roli wolności słowa i 

myśli we wzmacnianiu pozycji kobiet; z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 

                                                 
1
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5690_en.pdf 

2
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000) 

3
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820(2008) 
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konkluzji 59. sesji Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet
1
; 

109. zwraca się do Komisji o systematyczne uwzględnianie we wszystkich unijnych misjach 

obserwacji wyborów konkretnych działań na rzecz zwiększania udziału kobiet w 

procesach wyborczych zgodnie z wytycznymi UE w tym zakresie, biorąc pod uwagę 

konkluzje przyjęte na seminarium eksperckim wysokiego szczebla poświęconym 

wyborom, które odbyło się w kwietniu 2014 r. w Brukseli, i wyciągając wnioski z 

doświadczeń zdobytych podczas wcześniejszych misji; 

110. przyjmuje z zadowoleniem starania ESDZ podejmowane w krajach trzecich w celu 

przyspieszenia realizacji obowiązków i zobowiązań w dziedzinie praw kobiet, 

wynikających z Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, 

pekińskiej platformy działania i deklaracji z Kairu w sprawie ludności i rozwoju, a 

także z Agendy rozwoju po 2015 r.; 

111. podkreśla, że należy dążyć do tego, by nie zaprzepaścić dorobku pekińskiej platformy 

działania w zakresie dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej jako podstawowych praw 

człowieka, oraz obrony praw seksualnych i reprodukcyjnych; zwraca uwagę, że 

powszechne respektowanie praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz dostęp do 

odpowiednich usług w tym zakresie przyczyniają się do zmniejszenia śmiertelności 

okołoporodowej matek i umieralności dzieci; zwraca uwagę, że planowanie rodziny, 

opieka zdrowotna nad matkami, łatwy dostęp do środków antykoncepcyjnych i 

bezpiecznej aborcji to ważne elementy umożliwiające ratowanie kobietom życia oraz 

pomaganie im w powrocie do normalności, jeżeli padły ofiarą gwałtu; podkreśla 

potrzebę umieszczenia tych polityk w centrum współpracy na rzecz rozwoju z krajami 

trzecimi; 

112. uważa, że przedwczesne małżeństwo stanowi naruszenie podstawowych praw 

człowieka i oddziałuje na wszystkie aspekty życia dziewcząt: zagraża ich edukacji, 

ograniczając tym samym ich perspektywy, jest niebezpieczne dla ich zdrowia oraz 

naraża je na większe ryzyko przemocy i nadużyć; 

113. zauważa z głębokim zaniepokojeniem, że od lat 80. ubiegłego wieku przemysł 

kupowania żon korespondencyjnie rozrasta się w alarmującym tempie; zauważa z 

zaniepokojeniem, że odnotowano kilka udokumentowanych przypadków kobiet, które 

zostały zaatakowane lub zamordowane po poślubieniu mężczyzny w ramach „ślubu 

korespondencyjnego”; ubolewa nad faktem, że na stronach internetowych 

publikujących listy kobiet do „sprzedaży wysyłkowej” figuruje wiele małoletnich 

dziewcząt, oraz podkreśla, że wykorzystywanie dzieci do celów seksualnych trzeba 

uznawać za znęcanie się nad dziećmi; 

114. potępia praktykę macierzyństwa zastępczego, która podważa godność ludzką kobiety, 

ponieważ jej ciało i funkcje reprodukcyjne wykorzystywane są jako towar; uważa, że 

praktyka ta, która obejmuje reprodukcyjne wykorzystywanie ciała ludzkiego dla 

osiągnięcia zysku lub innych korzyści, zwłaszcza w przypadku kobiet znajdujących się 

w trudnym położeniu w krajach rozwijających się, powinna być zakazana i traktowana 

jako pilna kwestia w ramach instrumentów z zakresu praw człowieka; 

                                                 
1
 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2015/27 
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Prawa dzieci 

115. ponownie podkreśla pilną potrzebę powszechnej ratyfikacji i skutecznego wdrożenia 

Konwencji ONZ o prawach dziecka i dołączonych do niej protokołów fakultatywnych; 

wzywa wszystkie państwa, by zobowiązały się do eliminacji najgorszych form pracy 

dzieci określonych w art. 3 konwencji MOP nr 182, a mianowicie niewolnictwa dzieci, 

handlu nimi, prostytucji dzieci, a także wykonywania przez nie niebezpiecznej pracy, 

która wywiera wpływ na ich zdrowie fizyczne i psychiczne; 

116. z zadowoleniem odnosi się do przyjętych w grudniu 2014 r. konkluzji Rady w sprawie 

promowania i ochrony praw dziecka
1
 oraz wzywa UE do dalszego wspierania krajów 

partnerskich w zwalczaniu wszystkich form przemocy wobec dzieci, w tym 

wykorzystywania seksualnego, oraz do wzmacniania ich zdolności w zakresie ochrony 

praw dziecka; z zadowoleniem przyjmuje globalne wdrożenie w 2014 r. opracowanego 

wspólnie przez UE i UNICEF zestawu narzędzi w zakresie praw dziecka
2
; odnotowuje 

oświadczenie komisarza Rady Europy ds. praw człowieka z maja 2014 r. w sprawie 

praw dzieci interseksualnych; 

117. ponawia swój apel do Komisji o przedstawienie kompleksowej strategii i planu 

działania w dziedzinie praw dziecka na kolejne pięć lat, tak aby nadać priorytetowe 

znaczenie kwestii praw dzieci w polityce zewnętrznej UE, wspierając tym samym 

wysiłki UE na rzecz promowania praw dziecka, zwłaszcza poprzez następujące 

działania: zapewnienie dzieciom dostępu do wody, urządzeń sanitarnych, opieki 

zdrowotnej i kształcenia, zapewnienie rehabilitacji i reintegracji dzieci zwerbowanych 

do grup zbrojnych, eliminowanie pracy dzieci, tortur, uprawiania czarów przez dzieci, 

handlu dziećmi, małżeństw dzieci i wykorzystywania seksualnego, świadczenie pomocy 

dzieciom w konfliktach zbrojnych oraz zapewnienie edukacji dzieci w strefach 

konfliktu i w obozach dla uchodźców; wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel do przedstawiania Parlamentowi co roku sprawozdania z rezultatów 

zewnętrznych działań UE ukierunkowanych na pomoc dzieciom; wyraża uznanie dla 

kampanii „Dzieci, nie żołnierze” oraz wzywa UE i państwa członkowskie do 

zintensyfikowania wysiłków zmierzających do osiągnięcia do 2016 r. celu dotyczącego 

położenia kresu rekrutacji i wykorzystywaniu dzieci w konfliktach przez rządowe siły 

zbrojne; 

118. z zadowoleniem przyjmuje współpracę UE z UNICEF-em, która doprowadziła do 

opracowania zestawu narzędzi służących uwzględnianiu praw dziecka we współpracy 

na rzecz rozwoju oraz do wsparcia kluczowych milenijnych celów rozwoju i 

programów ochrony dzieci służących realizacji praw dzieci, szczególnie tych 

znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji, a także współpracę z Organizacją 

Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim 

Wschodzie (UNRWA); 

119. z zadowoleniem odnosi się do aktywnej współpracy UE z wieloma specjalnymi 

sprawozdawcami ONZ działającymi w dziedzinie praw gospodarczych, społecznych i 

kulturalnych, w tym ze specjalnym sprawozdawcą ds. prawa człowieka do dostępu do 

bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych, specjalnym sprawozdawcą ds. prawa 

                                                 
1
 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=pl&f=ST%2015559%202014%20INIT 

2
 http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/downloads/Child-Rights-Toolkit-Web-Links.pdf 



 

PE567.654v03-00 34/75 RR\1080184PL.doc 

PL 

do nauki, specjalnym sprawozdawcą ds. prawa do pożywienia, specjalnym 

sprawozdawcą ds. skrajnego ubóstwa i praw człowieka oraz specjalnym sprawozdawcą 

ds. odpowiednich warunków mieszkaniowych; z satysfakcją odnotowuje, że 

wzmocniono propagowanie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych w 

wieloletnim programie indykatywnym Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania 

Demokracji i Praw Człowieka na lata 2014–2017, którego celem jest m.in. 

przyczynianie się do wzmacniania pozycji związków zawodowych, podnoszenia 

świadomości na temat kwestii związanych z wynagrodzeniem, ochrony dziedzictwa 

gruntów, promowania integracji społecznej poprzez wzmacnianie pozycji gospodarczej 

oraz ograniczania dyskryminacji ekonomicznej i przemocy w miejscu pracy; 

Wzmacnianie demokracji na świecie 

120. podkreśla zaangażowanie UE na rzecz utrzymywania i promowania poszanowania praw 

człowieka i wartości demokratycznych w jej relacjach zewnętrznych z resztą świata; 

przypomina, że ustroje demokratyczne charakteryzują się nie tylko wolnymi i 

uczciwymi procedurami wyborczymi, ale także m.in. wolnością słowa, prasy i 

stowarzyszania się, praworządnością i odpowiedzialnością, niezawisłym sądownictwem 

i bezstronną administracją; podkreśla, że demokracja i prawa człowieka są ze sobą 

nierozerwalnie związane i wzajemnie się umacniają, jak przypomniano w konkluzjach 

Rady z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wspierania demokracji w stosunkach 

zewnętrznych UE; z zadowoleniem odnosi się do faktu, że w nowym planie działania 

dotyczącym praw człowieka i demokracji zwraca się większą uwagę na działania z 

zakresu wspierania demokracji; 

Obrona wolności słowa i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego 

121. ponownie podkreśla fakt, że wolność słowa jest kluczowym elementem każdego 

społeczeństwa demokratycznego, ponieważ jest budulcem kultury pluralizmu, która 

wzmacnia pozycję społeczeństwa obywatelskiego i obywateli, aby mogli rozliczać 

rządy i decydentów politycznych, a także wspiera poszanowanie praworządności; 

wzywa w związku z tym UE do zintensyfikowania wysiłków na rzecz propagowania 

wolności słowa za sprawą unijnej polityki zewnętrznej i jej instrumentów; 

122. ponawia swój apel do UE i państw członkowskich o dokładniejsze monitorowanie 

wszystkich rodzajów ograniczeń nakładanych na wolność słowa i mediów w państwach 

trzecich oraz o bezzwłoczne i systematyczne potępianie takich ograniczeń nawet wtedy, 

gdy są one nakładane z myślą o realizacji uzasadnionych celów, takich jak zwalczanie 

terroryzmu, bezpieczeństwo państwa czy egzekwowanie prawa; podkreśla, że należy 

zadbać o skuteczne wdrożenie wytycznych UE w sprawie wolności wypowiedzi w 

internecie i poza nim oraz regularne monitorowanie ich wpływu; przypomina cel UE 

dotyczący zapewnienia i ochrony niedyskryminacyjnego dostępu do informacji oraz 

wolności słowa dla wszystkich osób, zarówno w internecie, jak i poza nim; 

123. uważa, że dzięki jak najszerszemu udostępnianiu informacji technologie informacyjno-

komunikacyjne (ICT) stanowią szansę na wzmocnienie praw człowieka i praktyk 

demokratycznych oraz rozwój społeczno-gospodarczy; ponadto podkreśla, że ICT 

wspierają wysiłki organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w ustrojach 

niedemokratycznych; wyraża zaniepokojenie sposobami korzystania z ICT przez 

niektóre reżimy autorytarne, które stanowią coraz większe zagrożenie dla działaczy na 
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rzecz praw człowieka i demokracji; podkreśla potrzebę większego wsparcia w 

obszarach propagowania wolności mediów, ochrony niezależnych dziennikarzy i 

blogerów, ograniczania przepaści cyfrowej oraz ułatwiania nieograniczonego dostępu 

do informacji; wzywa Komisję do zwracania szczególnej uwagi na aspekty praw 

człowieka w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania w ramach przeglądu 

unijnego systemu kontroli wywozu; 

Wsparcie UE dla obrońców praw człowieka 

124. ubolewa, że społeczeństwo obywatelskie, w tym obrońcy praw człowieka, jest na całym 

świecie przedmiotem coraz częstszych ataków; jest głęboko zaniepokojony, że coraz 

większa liczba krajów – na przykład Rosja i niektóre kraje Azji Środkowej – 

wprowadza rygorystyczne przepisy mające blokować działania organizacji 

pozarządowych, ograniczając ich dostęp do zagranicznego finansowania oraz 

wprowadzając uciążliwe wymogi w zakresie sprawozdawczości i surowe kary za 

nieprzestrzeganie przepisów; przypomina, że prawo do wolności zrzeszania się i 

zgromadzeń jest zasadniczą cechą demokratycznego, otwartego i tolerancyjnego 

społeczeństwa; apeluje o wznowienie wysiłków mających na celu zwalczanie 

ograniczeń i zastraszania, z którymi borykają się osoby pracujące dla organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie, a także wzywa UE, by stała się 

wzorem, jeśli chodzi o ochronę i promowanie odnośnych praw; 

125. z zadowoleniem odnotowuje, że w nowym planie działania wiceprzewodnicząca / 

wysoka przedstawiciel na nowo potwierdziła zaangażowanie UE na rzecz wzmacniania 

pozycji podmiotów lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, oraz 

podkreśla, że w związku ze znacznym kurczeniem się przestrzeni społeczeństwa 

obywatelskiego działalność organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym 

zwłaszcza obrońców praw człowieka, wymaga większej uwagi i wysiłków ze strony 

UE; wzywa zatem UE i państwa członkowskie do opracowania spójnej i konsekwentnej 

odpowiedzi na główne wyzwania, przed którymi stoi społeczeństwo obywatelskie, w 

tym obrońcy praw człowieka, na całym świecie; 

126. wzywa UE i państwa członkowskie do stałego monitorowania i nagłaśniania na 

wszystkich poziomach dialogu politycznego przypadków naruszeń wolności zrzeszania 

się i zgromadzeń, w tym poprzez różne formy zakazów i ograniczeń nakładanych na 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ich działalność; 

127. ponadto wzywa UE i państwa członkowskie do wykorzystania wszelkich dostępnych 

środków do systematycznego nagłaśniania indywidualnych przypadków obrońców praw 

człowieka i działaczy społeczeństwa obywatelskiego znajdujących się w 

niebezpieczeństwie, a zwłaszcza przetrzymywanych w więzieniach; zachęca delegatury 

UE i personel dyplomatyczny państw członkowskich do dalszego aktywnego 

wspierania obrońców praw człowieka poprzez systematyczne monitorowanie procesów 

sądowych, odwiedzanie zatrzymanych działaczy i wydawanie oświadczeń dotyczących 

indywidualnych przypadków, a także poprzez poruszanie kwestii naruszeń praw 

człowieka w rozmowach ze swoimi odpowiednikami; nalega, aby wysokiej rangi 

przedstawiciele UE, zwłaszcza wiceprzewodnicząca / wysoka przedstawiciel, 

komisarze, specjalni przedstawiciele UE i urzędnicy państwowi z państw 

członkowskich systematycznie spotykali się z obrońcami praw człowieka podczas ich 
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podróży do krajów, w których społeczeństwo obywatelskie podlega naciskom; 

128. z zadowoleniem odnotowuje pomoc UE dla obrońców praw człowieka i społeczeństwa 

obywatelskiego na całym świecie ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz 

Wspierania Demokracji i Praw Człowieka; podkreśla szczególne znaczenie 

wykorzystywania tego instrumentu do ochrony najbardziej zagrożonych obrońców praw 

człowieka; podkreśla również, że wsparcie dla zagrożonych obrońców praw człowieka 

powinno przede wszystkim uwzględniać kryteria skuteczności, unikając nadmiernie 

nakazowych warunków; wzywa Komisję, ESDZ i delegatury UE do dopilnowania, aby 

finansowanie dostępne dla obrońców praw człowieka było należycie wykorzystywane; 

Wspieranie procedur wyborczych oraz wzmacnianie praworządności, niezawisłości 

sądownictwa i bezstronności administracji w państwach trzecich 

129. z zadowoleniem odnosi się do ośmiu misji obserwacji wyborów i ośmiu misji 

ekspertów ds. wyborów przeprowadzonych na całym świecie przez UE w 2014 r.; 

powtarza swoją pozytywną opinię na temat stałego unijnego wsparcia dla procedur 

wyborczych oraz pomocy i wsparcia ze strony UE dla obserwatorów krajowych; 

130. przypomina znaczenie odpowiednich działań podejmowanych w następstwie 

sprawozdań i zaleceń misji obserwacji wyborów jako sposobu zwiększenia ich 

oddziaływania i wzmocnienia unijnego wsparcia dla standardów demokratycznych w 

danych krajach; 

131. zaleca, aby UE zintensyfikowała wysiłki zmierzające do opracowania bardziej 

kompleksowego podejścia do procesów demokratyzacji, spośród których wolne i 

uczciwe wybory stanowią tylko jeden aspekt, z myślą o wzmacnianiu instytucji 

demokratycznych i zaufania publicznego do procedur wyborczych na całym świecie; 

132. z zadowoleniem odnotowuje w tym kontekście rozpoczęcie w 2014 r. w 12 wybranych 

delegaturach UE projektów pilotażowych drugiej generacji w dziedzinie wspierania 

demokracji, będących wynikiem zobowiązania sformułowanego w konkluzjach Rady z 

grudnia 2009 r. i zawartego w planie działania w dziedzinie praw człowieka i 

demokracji w 2012 r.; zdecydowanie podkreśla znaczenie tych projektów pilotażowych 

dla osiągnięcia większej spójności we wspieraniu demokracji za pomocą unijnej 

polityki zewnętrznej i jej instrumentów; 

133. z zadowoleniem przyjmuje zawarte w nowym planie działania dotyczącym praw 

człowieka i demokracji zobowiązanie Komisji, ESDZ i państw członkowskich do 

bardziej zdecydowanego i konsekwentnego zaangażowania się we współpracę w 

krajach trzecich z organami wyborczymi, instytucjami parlamentarnymi, lokalnymi 

organizacjami pozarządowymi, obrońcami praw człowieka i organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego w celu ich większego zaangażowania w monitorowanie 

przebiegu wyborów, do wzmocnienia ich pozycji, a tym samym do umocnienia 

procesów demokratycznych; 

134. przypomina, że doświadczenia zdobyte przez Unię Europejską, polityków, środowisko 

akademickie, media, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie oraz 

wnioski wyciągnięte z przemian demokratycznych w ramach polityki rozszerzenia i 

sąsiedztwa mogłyby w pozytywny sposób przyczynić się do wskazania najlepszych 
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praktyk, które mogłyby zostać zastosowane do wspierania i konsolidowania innych 

procesów demokratyzacji na całym świecie; 

135. przypomina, że korupcja stanowi zagrożenie dla równego korzystania z praw człowieka 

oraz podważa procesy demokratyczne, takie jak praworządność oraz uczciwe 

wymierzanie sprawiedliwości; przypomina także, że UE zastrzegła sobie wyłączną 

kompetencję do podpisania Konwencji NZ przeciwko korupcji; 

136. stoi na stanowisku, że UE powinna podkreślać w ramach wszystkich platform dialogu z 

krajami trzecimi znaczenie przejrzystości i dostępności, uczciwości, rozliczalności i 

właściwego zarządzania sprawami publicznymi, budżetem publicznym oraz własnością 

publiczną, o czym jest mowa w Konwencji NZ przeciwko korupcji; uważa, że korupcja 

we wszystkich jej formach podważa demokratyczne zasady i ma negatywny wpływ na 

rozwój społeczno-gospodarczy; wzywa do podjęcia działań w następstwie wniosku 

Parlamentu o lepsze monitorowanie wdrażania konwencji NZ przeciwko korupcji, a 

także o właściwe rozpatrzenie zaleceń OECD; uważa, że UE powinna w bardziej spójny 

i systematyczny sposób wspierać kraje trzecie w zwalczaniu korupcji, służąc wiedzą 

fachową w zakresie tworzenia i umacniania niezależnych i skutecznych instytucji 

antykorupcyjnych, w tym przez aktywną współpracę z sektorem prywatnym; ponadto 

zaleca opracowanie innowacyjnych mechanizmów finansowych w celu nasilenia walki 

z wszelkimi przejawami korupcji; w tym kontekście odnotowuje apel o lepsze 

uregulowanie transakcji finansowych na szczeblu międzynarodowym; 

137. jest zdania, że UE powinna zwiększyć wysiłki służące promowaniu praworządności i 

niezawisłości sądownictwa na szczeblu dwu- i wielostronnym; zachęca UE, by 

wspierała uczciwe wymierzanie sprawiedliwości na całym świecie, służąc pomocą 

podczas przeprowadzania reform ustawodawczych i instytucjonalnych w krajach 

trzecich; zachęca także delegatury UE i ambasady państw członkowskich do 

systematycznego monitorowania procesów sądowych w celu promowania niezawisłości 

sądownictwa; 

Rozszerzenie działań Parlamentu Europejskiego w zakresie praw człowieka 

138. z zadowoleniem przyjmuje przegląd wytycznych dla delegacji międzyparlamentarnych 

Parlamentu Europejskiego dotyczących wspierania praw człowieka i demokracji, 

którego dokonała Konferencja Przewodniczących Delegacji we współpracy z 

Podkomisją Praw Człowieka; w związku z tym zaleca, aby w bardziej systematyczny i 

przejrzysty sposób podnosić kwestie praw człowieka – zwłaszcza poszczególnych 

przypadków opisywanych w rezolucjach Parlamentu – podczas wizyt delegacji w 

państwach trzecich oraz informować na piśmie Podkomisję Praw Człowieka o 

podjętych działaniach, a także – o ile jest to uzasadnione politycznie – na specjalnym 

posiedzeniu podsumowującym; 

139. podkreśla potrzebę ciągłego rozważania najbardziej odpowiednich sposobów 

zapewnienia jak największej wiarygodności, widoczności i skuteczności rezolucji 

Parlamentu w sprawie naruszania praw człowieka oraz zasad demokracji i 

praworządności; 

140. zachęca do dyskusji na temat uwzględnienia poszczególnych narzędzi służących do 

wspierania i promowania praw człowieka, którymi dysponuje Parlament, w jednym 
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dokumencie strategicznym, który powinien zostać przyjęty przez Parlament na 

posiedzeniu plenarnym; 

* * * 

141. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. praw 

człowieka, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Bezpieczeństwa 

ONZ, sekretarzowi generalnemu ONZ, przewodniczącemu 70. Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ, przewodniczącemu Rady Praw Człowieka ONZ, wysokiemu komisarzowi NZ ds. 

praw człowieka i szefom delegatur UE. 
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OPINIA KOMISJI ROZWOJU 

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za 

rok 2014 oraz polityki UE w tym zakresie 

(2015/2229(INI)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Doru-Claudian Frunzulică 

 

WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. podkreśla, że przestrzeganie praw człowieka, równość płci, dobre sprawowanie władzy, 

praworządność, pokój i bezpieczeństwo to podstawowe warunki eliminacji ubóstwa i 

nierówności, mające zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego 

rozwoju; przypomina, że prawa człowieka są powszechne, niezbywalne, niepodzielne i 

współzależne oraz że w związku z tym nie można przywoływać różnorodności kulturowej 

jako uzasadnienia dla naruszania praw człowieka, gwarantowanych w prawie 

międzynarodowym i opartych na prawie naturalnym; 

2. utrzymuje, że szkodliwe praktyki, takie jak okaleczanie narządów płciowych kobiet, 

wczesne i przymusowe małżeństwa, ludobójstwo ze względu na płeć, w tym zabijanie 

niemowląt płci żeńskiej lub aborcja ze względu na żeńską płeć płodu, zbrodnie w imię 

honoru czy odmawianie kobietom prawa do odpowiedniego wykształcenia, powinny być 

zatem zakazane, a każde naruszenie zakazu powinno spotkać się z surową karą; 

stanowczo potępia ciągłe wykorzystywanie gwałtu na kobietach i dziewczętach jako 

narzędzia walki; podkreśla, że należy zwiększyć wysiłki, aby zapewnić poszanowanie 

prawa międzynarodowego oraz dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej i 

psychologicznej dla kobiet i dziewcząt niegodziwie traktowanych w czasie konfliktów, co 

obejmuje pełny zakres usług w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego dla 

ofiar gwałtów wojennych; 

3. podkreśla potrzebę zadbania o to, aby podstawą programu działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do roku 2030, środków jego monitorowania oraz przyszłej 

realizacji przez wszystkie zainteresowane strony, w tym społeczeństwo obywatelskie i 

sektor prywatny, było podejście oparte na prawach człowieka i na równości płci, a także 
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eliminacja ubóstwa, ograniczanie nierówności i wykluczenia społecznego oraz 

demokratyzacja gospodarki; program ten powinien obejmować prawa kobiet, w tym 

zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz inne prawa, prawa osób LGBTI, prawa 

mniejszości, w tym prawa mniejszości seksualnych i osób niepełnosprawnych, prawa 

dzieci, aktywniejszy udział obywateli w życiu politycznym, wartości demokratyczne, 

dobre sprawowanie władzy, szerzenie demokracji, a także zwalczanie korupcji, 

bezkarności, oszustw podatkowych, unikania opodatkowania i rajów podatkowych; 

4. podkreśla, że UE powinna zająć się zewnętrznym wymiarem kryzysu migracyjnego oraz 

zarówno podstawowymi przyczynami ubóstwa w państwach trzecich, jak i podstawowymi 

przyczynami migracji z państw trzecich do Europy, a także zauważyć, że powiązania 

między migracją, bezpieczeństwem a rozwojem są złożone i wielopłaszczyznowe oraz że 

nie można ich sprowadzać do mechanicznego i nazbyt uproszczonego związku między 

zwiększaniem pomocy rozwojowej a spadkiem liczby migrantów; przypomina o zasadzie 

non-refoulment i nalega na UE i jej państwa członkowskie, by nie współpracowały z 

niektórymi państwami trzecimi, w szczególności z państwami, w których trwa wojna 

domowa lub które nie mają funkcjonującego rządu albo rząd ten nie został 

zaakceptowany; podkreśla, że w związku z obecnym kryzysem w szczególnie trudnej 

sytuacji znajdują się dzieci i kobiety; 

5. podkreśla, że w planie działania z Addis Abeby zobowiązano się do zapewnienia 

powszechnego minimum ochrony socjalnej, powszechnej opieki zdrowotnej i 

podstawowych usług publicznych dla wszystkich, obejmujących zdrowie i edukację; 

6. wzywa UE, aby wzmocniła swą rolę zdecydowanego promotora praw człowieka na 

świecie, w sposób efektywny, spójny i rozważny korzystając ze wszystkich dostępnych 

instrumentów w celu propagowania i ochrony praw człowieka i ich obrońców oraz 

zapewniając skuteczność naszej polityki w zakresie pomocy rozwojowej, zgodnie z 

nowym CZR 16; zachęca Komisję do monitorowania wdrażania zestawu narzędzi do 

realizacji podejścia opartego na poszanowaniu praw oraz do dopilnowania, aby prawa 

człowieka i współpraca na rzecz rozwoju wzajemnie się wzmacniały w poszczególnych 

krajach; postuluje, by w rocznym sprawozdaniu UE na temat praw człowieka 

przywiązywano większą wagę do roli współpracy na rzecz rozwoju;  

7. wzywa UE i jej delegatury do zintensyfikowania – wraz ze społeczeństwem obywatelskim 

– dialogu politycznego z rządami dopuszczającymi się łamania praw człowieka oraz zasad 

demokracji i praworządności, a także utrzymuje, że dialog polityczny między UE i 

państwami trzecimi na temat praw człowieka musi obejmować szerszą i bardziej 

kompleksową definicję niedyskryminacji, m.in. w odniesieniu do osób LGBTI, a także ze 

względu na religię lub wyznanie, płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, wiek, 

niepełnosprawność i orientację seksualną; podkreśla, że zwłaszcza w krajach o 

niewielkich osiągnięciach w zakresie rozwoju i poszanowania praw człowieka należy 

utrzymać, a nawet zwiększyć pomoc rozwojową, ale najlepiej gdyby była ona 

przekazywana za pośrednictwem organizacji społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych 

partnerów pozarządowych oraz regularnie monitorowana, zaś rządy muszą zobowiązać się 

do poprawienia sytuacji w zakresie praw człowieka na miejscu; 

8. przypomina o pierwszorzędnym znaczeniu zasady spójności polityki na rzecz rozwoju; 

nalega zatem na Komisję i państwa członkowskie, by zadbały o rzeczywistą ochronę praw 
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człowieka we wszelkich zawieranych lub zmienianych umowach z krajami rozwijającymi 

się przez wprowadzenie wiążących klauzul dotyczących praw człowieka; zaleca 

procedurę konsultacji między stronami, wyszczególniającą polityczne i prawne 

mechanizmy, które należy wykorzystać w razie wniosku o zawieszenie współpracy 

dwustronnej, a także mechanizm i procedurę ostrzegania do celów opisowych i celów 

oceny; nalega, aby Komisja prowadziła systematyczną ocenę umów handlowych i 

inwestycyjnych pod kątem praw człowieka, co pomoże zapewnić skuteczne 

egzekwowanie praw człowieka; apeluje o to, by realnie wzmocniony GSP Plus był 

wprowadzany równocześnie z odpowiednim i przejrzystym mechanizmem 

sprawozdawczym i zapewnieniem środków finansowych przeznaczonych na 

monitorowanie prowadzone przez społeczeństwo obywatelskie; wzywa Komisję i ESDZ 

do wspierania ram prawnych i inicjatyw mających na celu zapewnienie przejrzystości i 

dobrego zarządzania w przemyśle wydobywczym i innych sektorach zasobów 

naturalnych; 

9. podkreśla potrzebę większej rozliczalności przedsiębiorstw oraz mechanizmów 

przejrzystości, a także inicjatyw mających na celu wdrożenie wytycznych ONZ 

dotyczących biznesu i praw człowieka; zwraca się do Komisji, aby zachęciła państwa 

członkowskie do złożenia sprawozdania z realizacji tych wytycznych; wzywa Komisję do 

podjęcia wszelkich niezbędnych inicjatyw w celu przedstawienia w ramach Narodów 

Zjednoczonych prawnie wiążącego międzynarodowego instrumentu w zakresie 

działalności gospodarczej i praw człowieka; podkreśla zwłaszcza konieczność 

przeanalizowania związanych z prawami człowieka konsekwencji, jakie pociąga za sobą 

działalność korporacji w krajach rozwijających się, oraz ustanowienia skutecznych 

środków zaradczych, by karać przedsiębiorstwa naruszające prawa człowieka i zapewnić 

zadośćuczynienie ofiarom takich naruszeń; podkreśla obowiązek przestrzegania 

międzynarodowych norm pracy, zgodnie z realizacją programu godnej pracy 

Międzynarodowej Organizacji Pracy; 

10. podkreśla, jak ważne są prawa własności i zabezpieczenie tytułów prawnych do gruntów 

dla ochrony drobnych producentów rolnych i społeczności lokalnych przed 

nieprzemyślanym nabywaniem gruntów przez podmioty państwowe i niepaństwowe, w 

tym korporacje, lub przed bezzasadnymi roszczeniami do gruntów ze strony rządów 

krajowych; apeluje o większą ochronę praw własności w krajach rozwijających się, przy 

czym szczególną uwagę należy poświęcić zabezpieczeniu tytułów prawnych do gruntów 

oraz prawom własności intelektualnej; 

11. wzywa UE i jej delegatury do zintensyfikowania dialogu politycznego z rządami 

dopuszczającymi się łamania praw człowieka oraz zasad demokracji i praworządności 

oraz do zawieszenia wszystkich obowiązujących obecnie układów o stowarzyszeniu i 

umów z tymi krajami, a także utrzymuje, że dialog polityczny między UE i państwami 

trzecimi na temat praw człowieka musi obejmować szerszą i bardziej kompleksową 

definicję niedyskryminacji, m.in. ze względu na religię lub wyznanie, płeć, pochodzenie 

rasowe lub etniczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową; 

ponownie stwierdza, że zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w ten dialog ma 

zasadnicze znaczenie dla promowania skutecznego korzystania z praw człowieka, oraz 

podkreśla kluczową rolę, jaką UE może odegrać we wzmacnianiu roli społeczeństwa 

obywatelskiego w tym zakresie; 
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12. uznaje, że prawa człowieka, takie jak wolność wyznania, myśli i słowa, odgrywają 

bezpośrednią rolę w propagowaniu i ochronie różnorodności kulturowej oraz że 

społeczeństwo pluralistyczne sprzyja korzystaniu z praw człowieka. 
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Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

 

 

WSKAZÓWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

– mając na uwadze wspólny wewnętrzny dokument roboczy pt. „Równość płci i 

wzmocnienie pozycji kobiet: jak odmienić los dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków 

zewnętrznych UE w latach 2016–2020?”
1
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 października 2015 r. w sprawie odnowienia planu 

działania UE w zakresie równości płci i wzmacniania pozycji kobiet w kontekście 

rozwoju
2
, 

A. mając na uwadze, że w wielu częściach świata kobiety i dziewczynki nadal padają 

ofiarami przemocy ze względu na płeć, w tym gwałtów, niewolnictwa, handlu ludźmi, 

przymusowych małżeństw, zbrodni honorowych, okaleczania narządów płciowych kobiet 

oraz okrutnych i nieludzkich kar sprowadzających się do tortur, naruszających ich 

podstawowe prawa do życia, wolności, sprawiedliwości, godności i bezpieczeństwa oraz 

integralności fizycznej i psychologicznej, a także ich prawa do samostanowienia w 

kwestiach seksualnych i reprodukcyjnych; mając na uwadze, że nie należy nigdy 

uzasadniać jakiejkolwiek formy dyskryminacji i przemocy wobec kobiet na szczeblu 

politycznym, społecznym, religijnym ani kulturalnym lub w związku z powszechną 

tradycją lub zwyczajami plemiennymi; 

                                                 
1
 SWD(2015)0182. 

2
 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0350.  
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B. mając na uwadze, że w krajach, w których praktykuje się karę śmierci, jest ona 

wykonywana na kobietach metodami, które są równoważne z torturami (jak 

kamienowanie) i wiążą się z poniżaniem ciała ofiary (jak w przypadku publicznego 

powieszenia), tak aby zastraszyć inne kobiety; 

C. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest najpowszechniejszą formą 

łamania praw człowieka na świecie, która dotyka wszystkich warstw społecznych, 

niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, dochodów, pozycji społecznej czy kraju 

pochodzenia lub zamieszkania, i stanowi główną przeszkodę w równości kobiet i 

mężczyzn; 

D. mając na uwadze, że termin „kobietobójstwo” opiera się na prawnej definicji przemocy 

wobec kobiet zawartej w art. 1 konwencji z Belém do Pará: „przez przemoc wobec kobiet 

rozumie się każdy akt czy zachowanie uwarunkowane płciowo, które prowadzi do śmierci 

lub powstania szkody fizycznej, seksualnej czy psychologicznej lub do cierpienia kobiet, 

zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym”'; 

E. mając na uwadze, że UE ma obowiązek promowania równości płci i dbania o 

uwzględnianie aspektu płci we wszystkich swoich działaniach; 

F. mając na uwadze, że Plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji na lata 

2015–2019 odnosi się do promowania zakazu dyskryminacji, równości płci i wzmocnienia 

pozycji kobiet w UE i poza jej granicami; 

G. mając na uwadze, że wielu kobietom i dziewczętom odmawia się dostępu do wysokiej 

jakości kształcenia, a wiele z nich jest zmuszonych do porzucenia nauki wraz z zawarciem 

małżeństwa i urodzeniem dzieci; 

H. mając na uwadze, że w czasach konfliktu kobiety i dzieci, w tym kobiety i dzieci będące 

uchodźcami, bezpaństwowcami i ubiegające się o azyl znajdują się wśród grup 

społecznych, których sytuacja jest najtrudniejsza; mając na uwadze, że ryzyko, na jakie 

narażone są nastoletnie wysiedlone dziewczęta, znacznie rośnie w czasie kryzysów 

humanitarnych;  

I. mając na uwadze, że trzy piąte spośród miliarda osób żyjących poniżej progu ubóstwa to 

kobiety
1
; 

J. mając na uwadze, że konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stanowi, iż 

„korzystanie z możliwie najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z 

podstawowych praw każdego człowieka bez względu na rasę, religię, przekonania 

polityczne, warunki gospodarcze lub społeczne”
2
; 

K. mając na uwadze, że spośród 960 mln analfabetów na świecie dwie trzecie to kobiety i 

dziewczęta
3
; 

L. mając na uwadze, że gwałtowne nasilenie się terroryzmu i konfliktów zbrojnych w 

regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) doprowadziło do znacznego 

                                                 
1
 Źródło: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 

2
 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf 

3
 Źródło: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
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wzrostu tych form przemocy, przy czym gwałt i niewolnictwo kobiet i dziewczynek są 

regularnie stosowane jako broń w wojnie, a handel ludźmi, zwłaszcza kobietami i 

dziećmi, jako źródło finansowania działalności terrorystycznej; mając na uwadze, że 

uczestnictwo kobiet w procesach budowania pokoju i reformach demokratycznych ma 

kluczowe znaczenie dla ich sukcesu; 

M. mając na uwadze, że pomimo wyraźnego obowiązku przestrzegania, ochrony i stosowania 

praw powiązanych z prawami i zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym kobiet i 

dziewcząt wciąż często dochodzi do naruszania tych praw i jest to zjawisko powszechne 

w wielu państwach; 

N. mając na uwadze, że według UNICEF ponad 500 tys. kobiet na świecie umiera corocznie 

podczas porodu
1
; 

O. mając na uwadze, że pomimo postępów dokonanych w ostatnich latach dziewczynki nadal 

doświadczają poważnych utrudnień i są wykluczone z systemów edukacji w wielu 

krajach, przy czym najbardziej dotyka to dziewczynki z najbiedniejszych środowisk; 

P. mając na uwadze, że kobiety od zawsze padają ofiarą handlu ludźmi w celu prostytucji, w 

większości przypadków mającej miejsce w warunkach niewolnictwa, w których ofiary 

pozbawia się dokumentów, a gdyby zechciały się zbuntować, grozi im się zemstą na ich 

rodzinach; 

Q. mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta stanowią 98 % ofiar handlu ludźmi do celów 

wykorzystywania seksualnego; 

R. mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta niepełnosprawne narażone są na jeszcze 

większe ryzyko przemocy, wykorzystywania i zaniedbania oraz wielu form 

dyskryminacji; 

S. mając na uwadze, że w niektórych krajach na świecie kobiety nadal nie korzystają z tych 

samych praw ekonomicznych, społecznych, kulturowych, obywatelskich i politycznych, 

w tym z prawa do zgromadzeń, co mężczyźni, a także są w niewielkim stopniu 

reprezentowane w lokalnych i krajowych organach decyzyjnych; mając na uwadze, że 

unijna strategia na rzecz równości płci przewiduje już włączanie problematyki płci do 

głównego nurtu unijnej polityki handlowej; 

T. mając na uwadze, że zdrowie i prawa reprodukcyjne i seksualne opierają się na 

podstawowych prawach człowieka i że są podstawowymi elementami godności ludzkiej
2
; 

mając zatem na uwadze, że dostęp do podstawowych usług sanitarnych oraz do usług 

zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego stanowi podstawowy aspekt równości kobiet i 

mężczyzn; mając na uwadze, że dostęp do tych usług nie jest jeszcze zagwarantowany na 

całym świecie;  

U. mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta należące do grup mniejszościowych z punktu 

widzenia kulturowego, tradycyjnego, językowego, religijnego, tożsamości płciowej lub 

orientacji seksualnej doświadczają licznych i przekrojowych form dyskryminacji ze 

                                                 
1
 Źródło: http://www.unicef.org/factoftheweek/index_52778.html 

2
 Zob. ust. 7 pkt 2 i 3 Programu działania Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju. 
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względu zarówno na ich statut mniejszościowy, jak i na ich płeć; 

V. mając na uwadze, że obrończynie praw człowieka są bardziej narażone na pewne formy 

przemocy niż mężczyźni i muszą podjąć specyficzne wyzwania; 

1. przypomina, że różnice religijne, kulturowe czy wynikające z tradycji nie mogą w żadnym 

razie stanowić usprawiedliwienia dla dyskryminacji lub jakiejkolwiek formy przemocy 

wobec kobiet i dziewczynek, takiej jak okaleczanie narządów płciowych kobiet, seksualne 

wykorzystywanie dziewcząt, kobietobójstwo, przedwczesne i przymusowe małżeństwa, 

przemoc domowa, zbrodnie honorowe, a także inne formy tortur, jak te wiążące się z 

wykonywaniem kary śmierci przez ukamienowanie;  

2. podkreśla, jak ważne jest, by właściwe organy podejmowały kampanie informacyjne, 

uświadamiające i edukacyjne w celu zapobiegania i stopniowego eliminowania 

wszystkich rodzajów przemocy ze względu na płeć, zwłaszcza w tych społecznościach, w 

których dochodzi do naruszania praw człowieka związanego z płcią; podkreśla w związku 

z tym kluczowe znaczenie uczestniczenia obrońców praw człowieka, którzy walczą już o 

zaprzestanie takich praktyk, w przygotowywaniu i wdrażaniu takich kampanii; wzywa 

wszystkie państwa członkowskie do ratyfikacji konwencji stambulskiej oraz do szybszego 

wdrożenia zobowiązań dotyczących praw kobiet oraz zobowiązań zaciągniętych na mocy 

Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet i w ramach 

pekińskiej platformy działania, oraz do wspierania organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego działających na rzecz promowania równości płci w krajach trzecich; 

3. wzywa wszystkie państwa członkowskie Rady Europy do podpisania i jak najszybszego 

ratyfikowania Konwencji w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet; 

wzywa w tym kontekście UE do podjęcia działań w celu przystąpienia do tej konwencji, 

aby zapewnić spójność między wewnętrznymi i zewnętrznymi działaniami UE w zakresie 

przemocy wobec kobiet; 

4. zauważa z głębokim zaniepokojeniem, że od lat 80. ubiegłego wieku przemysł kupowania 

żon korespondencyjnie rozrasta się w alarmującym tempie; zauważa z zaniepokojeniem, 

że odnotowano kilka udokumentowanych przypadków kobiet, które zostały zaatakowane 

lub zamordowane po poślubieniu mężczyzny w ramach „ślubu korespondencyjnego”; 

ubolewa nad faktem, że na stronach internetowych publikujących listy kobiet do 

„sprzedaży wysyłkowej” figurują liczne małoletnie dziewczęta, oraz podkreśla, że 

wykorzystywanie dzieci do celów seksualnych trzeba uznawać za znęcanie się nad 

dziećmi; 

5. jest głęboko zaniepokojony nasileniem się w wielu częściach świata przemocy ze względu 

na płeć oraz rosnącym wskaźnikiem kobietobójstwa w Ameryce Łacińskiej, do których to 

zbrodni dochodzi w kontekście ogólnej przemocy i dyskryminacji strukturalnej; 

zdecydowanie potępia wszystkie rodzaje przemocy na tle płciowym i odrażający rodzaj 

przestępstwa, jakim jest kobietobójstwo, a także panującą bezkarność mimo popełnienia 

tego rodzaju przestępstwa, co może przyczyniać się do nasilenia przemocy i większej 

liczby zabójstw; 

6. podkreśla, że wspólnota międzynarodowa ustaliła, że priorytetowe znaczenie ma sytuacja 

kobiet niepełnosprawnych; przypomina wnioski biura wysokiego komisarza ONZ ds. 

Praw Człowieka, w których stwierdzono, że strategie polityczne i programy mające na 
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celu podjęcie kwestii przemocy wobec kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych powinny 

być opracowywane w ścisłej współpracy z osobami, które dotknięte są 

niepełnosprawnością, uznając jednocześnie ich niezależność, oraz z organizacjami osób 

niepełnosprawnych; podkreśla konieczność regularnej kontroli instytucji i odpowiedniego 

szkolenia opiekunów; podkreśla, że UE powinna ujmować zwalczanie dyskryminacji ze 

względu na niepełnosprawność w swoich politykach dotyczących działań zewnętrznych i 

współpracy oraz pomocy rozwojowej, w tym w europejskim instrumencie na rzecz 

wspierania demokracji i praw człowieka; 

7. ubolewa nad brakiem równości płci w sferze polityki; przypomina, że kobiety i mężczyźni 

są równi i powinni korzystać z tych samych praw politycznych i swobód obywatelskich 

oraz ubolewa też z powodu niskiego udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji 

gospodarczych, społecznych i politycznych; podkreśla potrzebę wprowadzenia 

skutecznych mechanizmów ochrony dla obrończyń praw człowieka; zaleca wprowadzenie 

systemu kwot w celu zapewnienia promowania udziału kobiet w organach politycznych 

oraz procesie demokratyzacji, przede wszystkim jako kandydatek; 

8. ubolewa nad łamaniem praw człowieka przez kraje trzecie, których rządy ograniczają 

liczbę dzieci przypadającą na rodzinę; 

9. zwraca się do Komisji o systematyczne uwzględnianie we wszystkich unijnych misjach 

obserwacji wyborów konkretnych działań na rzecz zwiększania udziału kobiet w 

procesach wyborczych zgodnie z wytycznymi UE w tym zakresie, biorąc pod uwagę 

konkluzje przyjęte na seminarium eksperckim wysokiego szczebla poświęconym 

wyborom, które odbyło się w kwietniu 2014 r., i wyciągając wnioski z doświadczeń 

zdobytych podczas wcześniejszych misji; 

10. powtarza, że UE powinna świecić przykładem, jeśli chodzi o równość płci; wzywa 

instytucje UE, by sprzyjały udziałowi kobiet w europejskim procesie wyborczym, 

włączając do następnego przeglądu europejskiego prawa wyborczego listy zrównoważone 

pod względem płci; 

11. podkreśla znaczenie zwiększania roli kobiet w zapobieganiu konfliktom i promowaniu 

praw człowieka i reform demokratycznych oraz znaczenie wspierania systematycznego 

uczestnictwa kobiet jako kluczowej części procesu pokojowego i odbudowie po 

zakończeniu konfliktu dzięki bardziej skutecznej konsultacji i koordynacji ze 

społeczeństwem obywatelskim i instytucjami unijnymi, tak aby zapewnić bardziej 

dokładną i systematyczną ocenę wpływu w dziedzinie praw człowieka; sprzeciwia się 

wszelkim przepisom prawnym, regulacjom lub naciskom rządowym, które niesłusznie 

ograniczają wolność wyrażania opinii, zwłaszcza przez kobiety i osoby LGBTI; 

12. wzywa do systematycznego uwzględniania upowszechniania praw kobiet, równości płci i 

zwalczania przemocy wobec kobiet w strategiach krajowych dotyczących praw człowieka 

oraz w dialogach na temat praw człowieka i polityki z krajami trzecimi i krajami 

kandydującymi; z zadowoleniem przyjmuje mianowanie doradcy Europejskiej Służby 

Działań Zewnętrznych (ESDZ) ds. równości płci oraz programy szkoleń uwrażliwiających 

na kwestie płci dla dyplomatów i urzędników biorących udział w delegacjach UE; 

przypomina zobowiązanie do włączenia praw człowieka do wszystkich unijnych ocen 

skutków w celu dopilnowania, aby UE przestrzegała praw człowieka, utrzymywała je i 

wdrażała, oraz aby jej zewnętrzne polityki i działania były opracowywane i realizowane w 
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taki sposób, by służyły wzmocnieniu praw człowieka za granicą; podkreśla, że równość 

płci jest nie tylko dla kobiet i mężczyzn, lecz musi obejmować też całą społeczność 

LGBTI; zwraca uwagę na potrzebę uwzględniania w większym stopniu kwestii płci w 

unijnej pomocy humanitarnej; 

13. wzywa UE do uwzględniania ochrony podstawowych praw człowieka, zwłaszcza kobiet i 

dziewcząt, w swoich umowach gospodarczych i handlowych z państwami trzecimi oraz 

do przeglądu takich umów, ilekroć prawa te nie są przestrzegane; 

14. wyraża głębokie zaniepokojenie ewentualnymi naruszeniami praw człowieka 

dotykającymi kobiety i dziewczęta w obozach dla uchodźców na Bliskim Wschodzie i w 

Afryce, w tym zgłoszonymi przypadkami przemocy seksualnej i nierównego traktowania 

kobiet i dziewcząt; zwraca się do ESDZ, by nawoływała do przyjmowania ostrzejszych 

przepisów i rozwijania dobrych praktyk w krajach trzecich w celu położenia kresu 

brakowi równości między uchodźcami niezależnie od płci; 

15. przypomina, że plan działania UE w zakresie równości płci i wzmacniania pozycji kobiet 

w kontekście rozwoju to jedno z podstawowych narzędzi UE służących do zapewnienia 

większej równości kobiet i mężczyzn w krajach trzecich, i w związku z tym uważa, że 

drugi plan działania w zakresie równości płci powinien przyjąć formę komunikatu 

Komisji; wzywa Komisję, by wzięła pod uwagę rezolucję Parlamentu w sprawie 

odnowienia planu działania w zakresie równości płci; 

16. apeluje o stosowanie ilościowych i jakościowych wskaźników uwzględniających aspekt 

płci, a także o systematyczne i terminowe gromadzenie danych segregowanych według 

kryterium płci w ramach procesu monitorowania i oceny nowego planu działania w 

zakresie równości płci; 

17. ubolewa nad faktem, że w państwach trzecich uznaje się za legalne małżeństwa dorosłych 

mężczyzn z nieletnimi dziewczętami, niekiedy w wieku poniżej 9 lat (małżeństwa 

dziewczynek); 

18. uważa, że przedwczesne małżeństwo stanowi naruszenie podstawowych praw człowieka i 

oddziałuje na wszystkie aspekty życia dziewcząt: pozbawia je dzieciństwa, zagraża 

kształceniu, ograniczając ich potencjał, jest niebezpieczne dla ich zdrowia oraz naraża je 

na większe ryzyko przemocy i nadużyć; 

19. przypomina, że należy zagwarantować kobietom odpowiednią, darmową opiekę 

zdrowotną w trakcie porodu, tak aby ograniczyć nadal zbyt wysoką liczbę zgonów matek i 

noworodków podczas porodu, co jest skutkiem nieodpowiedniej opieki nad kobietami w 

ciąży i nienarodzonymi dziećmi lub jej braku w wielu państwach trzecich;  

20. ubolewa nad brakiem strategii zapobiegania przemocy ze względu na płeć, brakiem 

wsparcia dla ofiar oraz wysokim poziomem bezkarności przestępców w wielu krajach; 

wzywa ESDZ do wymiany dobrych praktyk z krajami trzecimi w kwestii procedur 

tworzenia prawa i programów szkoleniowych dla policji, pracowników wymiaru 

sprawiedliwości i urzędników służby cywilnej; nalega, by UE wspierała organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz praw człowieka i promowania 

równości płci w krajach trzecich oraz nakłania ją do ścisłej współpracy z organizacjami 

międzynarodowymi działającymi w zakresie równości płci, takimi jak MOP, OECD, ONZ 
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oraz Unią Afrykańską, z myślą o tworzeniu synergii i wspieraniu upodmiotowienia 

kobiet; 

21. podkreśla, że ESDZ powinna wymieniać dobre praktyki, aby zaradzić brakowi dostępu do 

wymiaru sprawiedliwości dla ofiar przestępstw związanych z przemocą seksualną; 

zdecydowanie potępia brak dostępu kobiet w krajach trzecich do wymiaru 

sprawiedliwości, zwłaszcza gdy są one ofiarami przemocy ze względu na płeć; zwraca się 

do Komisji, by odegrała aktywną rolę w ściganiu tych przestępstw w krajach trzecich, a w 

niektórych przypadkach przez państwa członkowskie; pilnie wzywa Komisję do 

współpracy z ESDZ w celu zapewnienia lepszego wsparcia ofiarom, włączenia do działań 

humanitarnych UE interwencji w zakresie przemocy ze względu na płeć oraz do 

priorytetowego traktowania działań humanitarnych UE ukierunkowanych na przemoc ze 

względu na płeć i przemoc seksualną w czasie konfliktu; z zadowoleniem przyjmuje 

zobowiązanie się UE do podjęcia działań w następstwie globalnego szczytu poświęconego 

położeniu kresu przemocy seksualnej w czasie konfliktu, który odbył się w Londynie w 

czerwcu 2014 r., i w związku z tym nalega, aby Komisja podjęła konkretne działania; 

22. zwraca się do Komisji o podjęcie konkretnych działań również w UE, aby zwalczać 

przemoc wobec kobiet, i o zaproponowanie dyrektywy poświęconej specjalnie temu 

zagadnieniu; 

23. apeluje do wszystkich podmiotów zaangażowanych w konflikty, aby zapewniły ofiarom 

wszelką niezbędną opiekę zdrowotną, co obejmuje również aborcję, bez względu na płeć, 

we wszystkich okolicznościach i niezależnie od lokalnych przepisów, zgodnie z 

konwencjami genewskimi i protokołami dodatkowymi do nich; 

24. ubolewa nad faktem, że kobiety i dziewczynki najbardziej cierpią z powodu skrajnego 

ubóstwa, tymczasem udowodniono w oparciu o fakty, że inwestowanie w kobiety i 

dziewczynki oraz wzmacnianie ich pozycji dzięki edukacji to jeden z najskuteczniejszych 

sposobów zwalczania ubóstwa; podkreśla konieczność dołożenia większych starań w celu 

zagwarantowania prawa i dostępu do edukacji, zwłaszcza w przypadku dziewcząt, oraz 

konieczność podjęcia działań zapobiegających zmuszaniu kobiet do porzucania nauki, co 

często ma miejsce po zawarciu przez nie małżeństwa i urodzeniu dzieci; podkreśla 

potrzebę promowania działań na rzecz włączenia kobiet i dziewcząt w procesy 

inwestycyjne i w rozwój społeczeństw w krajach trzecich; podtrzymuje, że podstawowe 

znaczenie ma kontynuowanie zwalczania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn; 

zauważa, że przedsiębiorstwa europejskie prowadzące działalność w krajach trzecich mają 

do odegrania kluczową rolę w promowaniu równości płci w tych krajach, ponieważ 

działają jako wzór do naśladowania; zachęca kobiety do aktywnego angażowania się w 

związki zawodowe i inne organizacje, ponieważ będzie to ważne dla wprowadzenia 

aspektu płci do stosunków pracy i warunków pracy; 

25. ubolewa, że w niektórych krajach skrajne i fundamentalistyczne prawa oraz społeczne, 

kulturowe i religijne ideologie uniemożliwiają kobietom wykonywanie określonych 

zawodów; 

26. ubolewa nad faktem, że połowa ludności świata boryka się z dyskryminacją płacową, przy 

czym w skali światowej zarobki kobiet stanowią 60 do 90% średnich zarobków 

mężczyzn; 



 

RR\1080184PL.doc 51/75 PE567.654v03-00 

 PL 

27. podkreśla, jak ważne jest kontynuowanie edukacji dziewcząt w obozach uchodźców, w 

strefach konfliktu oraz na obszarach dotkniętych skrajnym ubóstwem i problemami 

środowiskowymi, jak susza i powodzie; 

28. przyjmuje z zadowoleniem starania ESDZ podejmowane w krajach trzecich w celu 

przyspieszenia realizacji obowiązków i zobowiązań dotyczących praw kobiet, 

określonych w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, w 

ramach pekińskiej platformy działania i w deklaracji z Kairu w sprawie ludności i 

rozwoju, a także w Agendzie rozwoju po 2015 r.; 

29. z zadowoleniem przyjmuje zmienioną unijną politykę w zakresie pomocy humanitarnej 

zapewniającą kobietom i dziewczętom, które padły ofiarami gwałtu w czasie konfliktu 

zbrojnego, dostęp do bezpiecznej aborcji na mocy międzynarodowego prawa 

humanitarnego; podkreśla potrzebę szybkiego wdrożenia tej zmienionej polityki; 

30. wzywa UE do dalszego wspierania ekonomicznego, społecznego i politycznego 

upodmiotowienia kobiet jako narzędzia promowania rzeczywistego korzystanie przez nie 

z praw i podstawowych wolności oraz do przywiązywania najwyższej wagi do dostępu 

dziewczynek do edukacji, zwłaszcza tych z najbiedniejszych i marginalizowanych 

społeczności; wzywa do wspierania kształcenia zawodowego dla kobiet, do zwiększenia 

liczby szkoleń zawodowych w dziedzinie nauki i technologii, do opracowywania 

programów szkoleniowych z dziedziny równości płci przez osoby zawodowo zajmujące 

się edukacją w państwach trzecich oraz do podjęcia kroków na rzecz zapobiegania 

powielaniu stereotypów przez materiały edukacyjne; pilnie wzywa UE do uwzględnienia 

tego priorytetu we wszystkich działaniach dyplomatycznych, handlowych i rozwojowych; 

31. podkreśla znaczenie zwalczania stereotypów dotyczących płci i dyskryminujących 

zachowań społeczno-kulturowych, które umacniają podporządkowaną pozycję kobiet w 

społeczeństwie oraz stanowią jedną z głównych przyczyn nierówności między 

mężczyznami i kobietami, naruszania praw kobiet i przemocy uwarunkowanej płcią; 

podkreśla, że konieczne są większe wysiłki w celu zwalczania nadal istniejących 

stereotypów za pomocą kampanii informacyjnych skierowanych do wszystkich warstw 

społecznych, silniejszego zaangażowania środków przekazu, opracowania strategii 

zwiększających motywację kobiet i wspierających udział mężczyzn, włączania 

problematyki płci do edukacji i wszystkich strategii politycznych i inicjatyw UE, a 

zwłaszcza działań zewnętrznych, współpracy i pomocy na rzecz rozwoju i pomocy 

humanitarnej; 

32. ubolewa nad tym, że kobiety zbyt często są dyskryminowane, gdyż nie udziela im się 

dostępu do zasobów finansowych, jak kredyty bankowe, tak łatwo jak ma to miejsce w 

przypadku mężczyzn; podkreśla fakt, że wzmocnienie pozycji kobiet w sferze 

przedsiębiorczości okazało się istotnym czynnikiem ożywiania gospodarki, a także – w 

dłuższej perspektywie – zwalczania ubóstwa; 

33. głęboko ubolewa nad faktem, że w niektórych państwach trzecich homoseksualizm uznaje 

się za przestępstwo, zagrożone niekiedy karą śmierci; 

34. ubolewa nad częstym łamaniem praw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet, które 

obejmuje odmawianie dostępu do usług planowania rodziny; przypomina art. 16 

Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, który gwarantuje 
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prawo do decydowania o liczbie dzieci i odstępach czasu między ich narodzinami, a także 

do dostępu do informacji, edukacji i środków umożliwiających korzystanie z tego prawa; 

35. podkreśla znaczenie dążenia do tego, by nie zaprzepaścić dorobku pekińskiej platformy 

działania w zakresie dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej jako podstawowych praw 

człowieka, oraz obrony praw seksualnych i reprodukcyjnych; zwraca uwagę, że 

powszechne respektowanie praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz dostęp do 

odpowiednich usług w tym zakresie przyczyniają się do zmniejszenia śmiertelności 

okołoporodowej matek i umieralności dzieci; zwraca uwagę, że planowanie rodziny, 

opieka zdrowotna nad matkami, łatwy dostęp do środków antykoncepcyjnych i 

bezpiecznej aborcji to ważne elementy umożliwiające ratowanie kobietom życia oraz 

pomaganie im w powrocie do normalności, jeżeli padły ofiarą przemocy; podkreśla 

potrzebę umieszczenia tych polityk w centrum współpracy na rzecz rozwoju z krajami 

trzecimi; 

36. potępia sytuację zagrożenia i nieludzkich warunków, z jakimi konfrontują się uchodźcy w 

Europie, co jest szczególnie trudne dla dzieci, ale również kobiet, które są bardziej 

narażone na przemoc i nadużycia, w tym nawet handel ludźmi; 

37. wzywa UE do zwrócenia uwagi na wzmocnienie własnych środków ochrony migrantek, 

tak aby zagwarantować im odpowiednie wsparcie i ochronę przed handlem ludźmi i 

wykorzystywaniem do celu prostytucji przez organizacje przestępcze; 
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ANNEX I 

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN 

JANUARY AND DECEMBER 2014 

 

COUNTRY 

Individual 
BACKGROUND 

ACTION TAKEN BY THE 

PARLIAMENT 

AZERBAJIAN 

Leyla Yunus, Arif 

Yunus and Rasul 

Jafarov  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Intigam Aliyev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasan Huseynli 

Rauf Mirkadirov 

Seymur Haziyev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilqar Nasibov 

 

 

 

 

Ilgar Mammadov 

 

 

 

 
 
Leyla Yunus is the well-known director of the 

Institute for Peace and Democracy. She has 

been imprisoned together with her husband, 

the historian Arif Yunus, and Rasul Jafarov, 

the chair of Azerbaijan’s Human Rights Club 

on apparent politically motivated charges.  

Leyla Yunus has been subjected to acts of 

violence in prison committed by her cellmate, 

and no measures have been taken to punish 

the cellmate or to ensure the protection of Ms 

Yunus. In addition, Ms Yunus’ health has 

deteriorated in prison and no suitable medical 

care has been provided. 

 

Intigam Aliyev is the chair of Azerbaijan’s 

Legal Education Society and a human rights 

lawyer who has defended more than 200 cases 

before the European Court of Human Rights 

in the areas of infringement of freedom of 

speech, the right to a fair trial and electoral 

law in Azerbaijan, was arrested on 8 August 

2014 and subjected to three month’s detention 

on criminal charges. 

 

Hasan Huseynli is another prominent human 

rights activist and head of the Intelligent 

Citizen Enlightenment Centre Public Union, 

was sentenced to 6 years’ imprisonment on 14 

July 2014. Rauf Mirkadirov is an investigative 

journalist with the leading Russian-language 

newspaper ‘Zerkalo’ who held on pre-trial 

detention on charges of treason. Seymour 

Haziyev is a prominent opposition journalist 

who was charged with criminal hooliganism 

and held in 2 months' pre-trial custody. 

 

Ilqar Nasibov is a journalist who was 

viciously beaten in his office on 21 August 

2014 and no prompt, effective and thorough 

investigation has been carried out. 

 

The European Court of Human Rights 

(ECHR) has issued numerous rulings in cases 

of breaches of human rights in Azerbaijan, the 

latest being on 22 May 2014 in the case of 

Ilgar Mammadov, chair of the Republican 

 
 
In its Resolution, adopted on 18 

September 2014, the European 

Parliament:  

 

- Condemns in the strongest 

possible terms the arrest and 

detention of Leyla Yunus, Arif 

Yunus, Rasul Jafarov, Intigam 

Aliyev and Hasan Huseyni, and 

demands their immediate and 

unconditional release as well as the 

withdrawal of all charges against 

them; demands an immediate and 

thorough investigation into the 

assault on Ilqar Nasibov, and calls 

for all those responsible to be 

brought to justice 

 

- Calls on the authorities in 

Azerbaijan to guarantee the 

physical and psychological integrity 

of Leyla Yunus, Arif Yunusov and 

all human rights defenders in 

Azerbaijan, and to ensure the urgent 

provision of suitable medical care, 

including medication and 

Hospitalisation 

 

- Calls on the Azerbaijani 

authorities to cease their harassment 

and intimidation of civil society 

organisations, opposition politicians 

and independent journalists and to 

refrain from interfering in or 

undermining their valuable work 

for the development of democracy 

in Azerbaijan; also calls on them to 

ensure that all detainees, including 

journalists and political and civil 

society activists, enjoy their full 

rights to due process, in particular 

access to a lawyer of their 

choosing, access to their families, 

and other fair trial norms 
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PARLIAMENT 
 

 

 

 

 

 

Anar Mammadli 

Bashir Suleymanli 

 

 

 

 

 

 

 

Omar Mammadov, 

Abdul Abilov and 

Elsever Murselli 

Alternative Civic Movement (REAL); in 

which despite it being ruled that his detention 

was politically motivated, the authorities 

refused to release him. 

 

Anar Mammadli is the chair of the Election 

Monitoring and Democracy Studies Centre 

(EMDS), and Bashir Suleymanli is the 

director of the same centre. Both were 

sentenced to prison terms of, respectively, 5 

years and 6 months and 3 years and 6 months, 

on charges ranging from tax evasion to illegal 

entrepreneurship. 

 

Omar Mammadov, Abdul Abilov and Elsever 

Murselli are social media activists and were 

sentenced to between 5 and 5.5 years’ 

imprisonment on charges of drug possession. 

None of them is having access to a lawyer of 

their own choosing and all complaining of ill 

treatment in police custody. 

 

BAHRAIN 

Nabeel Rajab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdulhadi-al-

Khawaja 

 

Ibrahim Sharif 

 

Nabeel Rajab is the President of the Bahrain 

Centre for Human Rights (BCHR) and Deputy 

Secretary General of the International 

Federation for Human Rights (FIDH). He was 

convicted to three years in prison in August 

2012 on charges of calling for and 

participating in ‘illegal gatherings’ and 

‘disturbing public order’ between February 

and March 2011. His sentence was reduced to 

two years in prison on appeal. Before this 

imprisonment Mr Rajab was repeatedly 

detained for peacefully expressing criticism of 

the government during the pro-democracy 

protests that erupted Bahrain in 2011. 

 
On Friday 29 November 2013 Nabeel Rajab 

had served three-quarters of his two year 

sentence and had become legally eligible for 

release. A third request for early release was 

submitted on 21 January 2014 to the Court, 

but was rejected.  

The United Nations Working Group on 

Arbitrary Detention has described the 

detention of Mr Nabeel Rajab as arbitrary.  

 

Abdulhadi-al-Khawaja, who has Danish 

nationality, is the founder of the BCHR and 

the regional coordinator of Front Line 

Defenders and Ibrahim Sharif is the Secretary 

General of the National Democratic Action 

Society. On 22 June 2011, they were 

 

In its Resolution, adopted on 6 

February 2014, the European 

Parliament:  

 
-Calls for the immediate and 

unconditional release of all 

prisoners of conscience, political 

activists, journalists, human rights 

defenders and peaceful protesters, 

including Nabeel Rajab, Abdulhadi 

Al-Khawaja, Ibrahim Sharif, Naji 

Fateel, and Zainab Al-Khawaja 

 

- Expresses its grave concern 

regarding the Bahraini authorities’ 

treatment of Nabeel Rajab and 

other human rights activists, in 

addition to their refusal to grant him 

the early release for which he is 

eligible in accordance with the law  

 

 

Regarding the situation of Mr 

Rajab, a letter of concern was also 

sent on 2 October 2014. 
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Naji Fateel 

 
 
 
 
 
 
 
Zainab Al-Khawaja 

sentenced to life in prison by a special military 

court. The legal process came to a conclusion 

after 3 years of appeals and the sentences were 

upheld. 

 

Naji Fateel is a Bahraini human rights activist 

and a member of the Board of Directors of the 

Bahraini human rights NGO Bahrain Youth 

Society for Human Rights (BYSHR). He has 

been imprisoned since 2007, tortured and also 

under death threats during the period of the 

Bahraini uprising (dated February 2011) 

 

Zainab Al-Khawaja is a human rights 

defender and leading social media activist in 

Bahrain. She has been a crucial figure in the 

pro-democracy uprising that started in Bahrain 

in February 2011. She has suffered legal 

harassment, arrest, imprisonment, denial of 

procedural rights, and undertaken hunger 

strikes in defence of human rights in Bahrain. 

 

BANGLADESH 

 
Hana Shams Ahmed 

 

Hana Shams Ahmed is the coordinator of the 

International Chittagong Hill Tracts 

Commission (CHTC). On 27 August 2014 she 

and her friend were brutally attacked by 8 to 

10 members of Somo Odhikar Andolon during 

a private visit to Shoilopropat in Bandarban in 

the Chittagong Hill Tracts. Four members of 

the police Detective Branch (DB) who were 

supposedly providing them with security did 

not intervene, and even disappeared while the 

assault was taking place. 

 

In its Resolution, adopted on , the 

European Parliament: 

 
- Urges the Government of 

Bangladesh to bring the state 

security forces, including the police 

and the RAB, back within the 

bounds of the law; strongly calls on 

the Bangladeshi authorities to put 

an end to the RAB’s impunity by 

ordering investigations and 

prosecutions in respect of alleged 

illegal killings by RAB forces. 

 

BURUNDI 

 
Pierre Claver 

Mbonimpa 

 

Pierre Claver Mbonimpa is a leading human 

rights defender and President of the 

Association for the Protection of Human 

Rights and Detained Persons (Association 

pour la protection des droits humains et des 

personnes détenues, APRODH) who was 

arrested on 15 May 2014 and later charged 

with ‘threatening the external security of the 

state’ and ‘threatening the internal security of 

the state by causing public disorder’ and has 

been in pre-trial detention since he was taken 

in for questioning. 

 
Mr Mbonimpa’s work in the defence of 

 

In its Resolution, adopted on 18 

September 2014, the European 

Parliament: 

 
- Firmly condemns the detention of 

human rights defender Pierre 

Claver Mbonimpa and calls for his 

immediate unconditional release; 

expresses concern about his 

deteriorating state of health and 

demands that he be given urgent 

medical assistance 
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PARLIAMENT 
democracy and human rights in Burundi over 

the past two decades and more has earned him 

several international awards and widespread 

recognition domestically and beyond. The 

charges against him relate to comments he 

made on Radio Publique Africaine (RPA) on 6 

May 2014 that the youth wing of the ruling 

party CNDD-FDD, also known as the 

Imbonerakure, is being armed and sent to the 

Democratic Republic of Congo (DRC) for 

military training. 

 

The arrest of Pierre Mbonimpa is 

representative of the mounting risks facing 

human rights defenders, the harassment of 

activists and journalists and the arbitrary arrest 

of opposition party members, which according 

to human rights groups and the UN Assistant 

Secretary-General for Human Rights have 

largely been carried out by the Imbonerakure. 

 

A letter of concern was also sent in 

this regard on 18 December 2014. 

CAMBODIA AND 

LAOS  

 
Sombath Somphone 
(Laos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Sombath Somphone is a human rights and 

environmental rights activist, civil society 

leader and co-chair of the 9th Asia-Europe 

People’s Forum held in Vientiane in October 

2012 ahead of the ASEM 9 Summit. He was 

allegedly the victim of an enforced 

disappearance on 15 December 2012 in 

Vientiane. Sombath Somphone’s family have 

been unable to locate him since that day, 

despite repeated appeals to the local 

authorities and searches in the surrounding 

area. 

 

During the visit of the Delegation for relations 

with the countries of South East Asia and the 

Association of South East Nations (ASEAN) 

to Laos on 28 October 2013 the disappearance 

of Sombath Somphone was raised with the 

Lao authorities. Crucial questions linked to the 

case, including whether or not an investigation 

has been carried out, remain unsolved more 

than a year after his disappearance and the 

Lao authorities declined assistance from 

abroad for the investigation into the 

disappearance. 

 

On 15 December 2013 62 NGOs called for a 

new investigation into his disappearance and 

on 16 December 2013 the UN Working Group 

on Enforced or Involuntary Disappearances 

urged the Government of Laos to do its utmost 

 

 
In its Resolution, adopted on 16 

January 2014, the European 

Parliament: 

 

- Calls on the Lao Government to 

clarify the state of the investigation 

into the whereabouts of Sombath 

Somphone, to answer the many 

outstanding questions around 

Sombath’s disappearance, and to 

seek and accept assistance from 

foreign forensic and law 

enforcement experts 

 

- Considers that the lack of reaction 

from the Lao Government raises 

suspicions that the authorities could 

be involved in his abduction. 

- Reiterates its call on the Vice-

President / High Representative to 

closely monitor the Lao 

Government’s investigations into 

the disappearance of Sombath 

Somphone 

 

- Calls on the Member States to 

continue raising the case of 

Sombath Somphone with the Lao 

Government; stresses that enforced 

disappearances remain a major 

impediment to Laos joining the UN 
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Sam Rainsy and Kem 

Sokha (Cambodia) 

to locate Sombath Somphone, to establish his 

fate and whereabouts, and to hold the 

perpetrators accountable. There have been 

several other cases of enforced disappearances 

where the whereabouts of nine other people – 

two women, Kingkeo and Somchit, and seven 

men, Soubinh, Souane, Sinpasong, Khamsone, 

Nou, Somkhit, and Sourigna – who were 

arbitrarily detained by the Lao security forces 

in November 2009 in various locations across 

the country remain unknown.  

 

Sam Rainsy and Kem Sokha are the Cambodia 

National Rescue Party (CNRP) leaders who 

were summoned to appear at the Phnom Penh 

Municipal Court on 14 January 2014 for 

questioning. Sam Rainsy and Kem Sokha may 

be convicted of incitement to civil unrest. The 

King amnestied Sam Rainsy on 14 July 2013, 

making it possible for him to return to 

Cambodia; however, his right to vote and run 

in the elections was not restored. 

Human Rights Council 

 

- Urges the Cambodian 

Government to recognise the 

legitimate role played by the 

political opposition in contributing 

to Cambodia’s overall economic 

and political development; calls on 

the Cambodian authorities to 

immediately drop the summonses 

issued to the CNRP leaders, Sam 

Rainsy and Kem Sokha, and union 

leader Rong Chhun of the 

Cambodia Independent Teachers’ 

Association (CITA) and the 

Cambodian Confederation of 

Unions (CCFU) 

EGYPT 

 
Alaa Abdel Fattah, 

Mohamed Abdel, 

Ahmed Maher and 

Ahmed Douma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaa Abdel Fattah, Mohamed Abdel, from the 

Egyptian Centre for Economic and Social 

Rights and  

Ahmed Maher and Ahmed Douma, leaders of 

the April 6 movement, are political and civil 

society activists who were arrested, convicted 

and held in Tora prison. It has been reported 

bad conditions of detention and mistreatment 

in prison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In its Resolution, adopted on 6 

February 2014, the European 

Parliament: 

 
- Strongly condemns all acts of 

violence, terrorism, incitement, 

harassment, hate speech and 

censorship; urges all political actors 

and security forces to show the 

utmost restraint and avoid 

provocation, with the aim of 

avoiding further violence in the best 

interests of the country; extends its 

sincere condolences to the families 

of the victims 

 

- Urges the Egyptian interim 

authorities and security forces to 

ensure the security of all citizens, 

irrespective of their political views, 

affiliation or confession, to uphold 

the rule of law and respect human 

rights and fundamental freedoms, to 

protect the freedoms of association, 

of peaceful assembly, of expression 

and of the press, to commit to 

dialogue and non-violence, and to 

respect and fulfil the country’s 

international obligations 

 

- Calls for an immediate end to all 
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Peter Greste 

Mohamed Fahmy 

Baher Mohamed 

Rena Netjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaa Abdul Fattah 

 

 

 

 

 

 

 

Mohamed Adel, 

Ahmed Douma, 

Mahienour El-

Massry, Ahmed 

Mahe, Yara Sallam 

and Sana Seif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Australian Peter Greste, the Canadian-

Egyptian Mohamed Fahmy and the Egyptian 

Baher Mohamed are three Al Jazeera 

journalists who were, together and, in 

absentia, with the Netherlands citizen Rena 

Netjes, on 23 June 2014 handed down jail 

sentences of between 7 and 10 years under 

accusations of ‘falsifying news’ and of 

belonging to or assisting a terrorist cell. Rena 

Netjes was falsely accused of working for Al 

Jazeera. 

 

Alaa Abdul Fattah is a prominent activist who 

played a leading role in the 2011 revolution 

who was sentenced on 11 June 2014 with 

others to 15 years’ imprisonment on charges 

of violating Law 107 on the Right to Public 

Meetings, Processions and Peaceful 

Demonstrations of 2013 (Protest Law). 

 

Mohamed Adel, Ahmed Douma, Mahienour 

El-Massry and Ahmed Maher, Yara Sallam 

and Sana Seif are prominent human rights 

activists that continue to be detained. 

 

acts of violence, harassment or 

intimidation – by state authorities, 

security forces or other groups – 

against political opponents, 

peaceful protesters, trade union 

representatives, journalists, 

women’s rights activists, and other 

civil society actors in Egypt; calls 

for serious and impartial 

investigations in such cases and for 

those responsible to be brought to 

justice; calls again on the interim 

government to guarantee that 

domestic and international civil 

society organisations, independent 

trade unions and journalists can 

operate freely, without government 

interference, in the country 

 

In its Resolution, adopted on 17 

July 2014, the European 

Parliament: 

 

- Expresses its deepest concern over 

a series of recent court decisions in 

Egypt, including the lengthy jail 

terms handed down on 23 June 

2014 to three Al Jazeera journalists 

and 11 other defendants tried in 

absentia, as well as the 

confirmation of death sentences 

against 183 people 

 

- Calls on the Egyptian authorities 

to immediately and unconditionally 

release all those detained, convicted 

and/or sentenced for peacefully 

exercising their rights of freedom of 

expression and association, as well 

as all human rights defenders; calls 

on the Egyptian judiciary to ensure 

that all court proceedings in the 

country meet the requirements of a 

free and fair trial and to ensure 

respect for defendants’ rights; calls 

on the Egyptian authorities to order 

independent and impartial 

investigations into all allegations of 

ill-treatment and ensure that all 

detainees have access to any 

medical attention they may require 

 

ETHIOPIA 

 
Andargachew Tsege 

 

Andargachew Tsege is a British national and 

 

A letter of concern was sent on 7 
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member of the opposition party Ginbot 7, who 

has apparently been held incommunicado and 

in an undisclosed location by the Ethiopian 

authorities since earlier 2014 after being 

arrested while in transit in Yemen, and then 

deported to Ethiopia. 

 

August 2014 and on 8 October 

2014. 

IRAN 

 
Ms Reyhaneh Jabbari 

 
 
 
 
 
Ms Maryam Naghash 

Zargaran, Mr Saeed 

Abedinigalangashi, 

Ms Farhsid Fathi 

Malayeri, Mr Alireza 

Sayyedian, Mr 

Behnam Irani, Mr 

Amin Khaki, Mr 

Seyed Abdolreza Ali 

Hagh Nejad, and the 

seven members of the 

"Church of Iran": 

Mohammad 

Roghangir, Suroush 

Saraie, Massoud 

Rezai, Mehdi 

Ameruni, Seyed Bijan 

Farokhpour Haghigi, 

Eskandar Rezai 

 
 
 
 

 

Ms Jabbari was sentenced to death in the 

Islamic Republic of Iran and she is at risk of 

imminent execution despite evidence that she 

has not been granted a fair hearing during the 

legal procedures that led to her conviction.  

The below-mentioned names belong to Iranian 

citizens of the Christian faith that have been 

imprisoned, or continue to languish in prison 

due to their conversion from Islam to 

Christianity:  

 

Ms Maryam Naghash Zargaran who was 

sentenced to four years in prison in 2013; Mr 

Saeed Abedinigalangashi who was sentenced 

to eight years in prison in early 2013; Ms 

Farhsid Fathi Malayeri who was arrested at 

her home in Tehran on 26 December 2010 

along with at least 22 other Christians, and 

sentenced in 2012 to six years in prison; Mr 

Alireza Sayyedian who was convicted in 

November 2011 and sentenced to a six year 

(reduced to 3 ½ years in May 2013) 

imprisonment, 90 lashes and a fine; Mr 

Behnam Irani who was arrested and tried on 

two occasions (December 2006, April 2010). 

Shortly before he was due to be released on 18 

October 2011, he was informed by letter that 

he was required to serve a five year prison 

sentence imposed back in 2008; Mr Amin 

Khaki who was arrested in early 2014 and 

reportedly transferred to the Ministry of 

Intelligence Security Detention; Mr Seyed 

Abdolreza Ali Hagh Nejad who was arrested 

on 5 July 2014 and finally; the seven members 

of the "Church of Iran" who were arrested on 

12 October 2012 in Shiraz and condemned on 

16 July 2013 to sentences ranging from one 

year to six years in prison. 

 

 

A letter of concern was sent on 8 

October 2014. 

 
 
 
 
A letter of concern was sent on 24 

September 2014. 

MAURITANIA 

 
Biram Dah Abeid 

 

Biram Dah Abeid is the son of freed slaves 

and he is engaged in an advocacy campaign to 

eradicate slavery. In 2008 he founded the 

Initiative for the Resurgence of the 

 

In its Resolution, adopted on 18 

December 2014, the European 

Parliament:  
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Abolitionist Movement (Initiative pour la 

Résurgence du Mouvement Abolitionniste). 

This organisation is seeking to draw attention 

to the issue and to help take specific cases 

before courts of law. In addition, Biram Dah 

Abeid was awarded the United Nations 

Human Rights Prize for 2013. 

 
On 11 November 2014, Biram Dah Abeid was 

arrested following a peaceful anti-slavery 

march. He has been charged with calling for a 

demonstration, participating in a 

demonstration and belonging to an illegal 

organisation. Some reports suggest that he is 

at risk of facing the death penalty. The death 

penalty is still provided for in the Mauritanian 

Criminal Code, is not restricted to the most 

serious crimes, and is imposed following 

convictions based on confessions obtained 

under torture. 

 

Biram Dah Abeid was voted runner-up in the 

2014 Mauritanian presidential elections. His 

reputation has made him a prime target for the 

Mauritanian authorities. In fact, his arrest and 

those of his colleagues represent a crackdown 

on political opposition as well as civil society. 

 

- Condemns strongly the arrest and 

ongoing detention of anti-slavery 

activist Biram Dah Abeid and his 

fellow campaigners, and calls for 

their immediate release; expresses 

concern about reports of violence 

used against some of the activists, 

and urges the Mauritanian 

authorities to prosecute those 

officials who have been involved in 

the abuse and torture of prisoners 

 

- Calls upon the Mauritanian 

Government to stop using violence 

against civilians who participate in 

peaceful public protests and media 

campaigns in support of Biram Dah 

Abeid, to cease its crackdown on 

civil society and political 

opposition, and to permit anti-

slavery activists to pursue their 

non-violent work without fear of 

harassment or intimidation; urges 

the Mauritanian authorities to allow 

freedom of speech and assembly, in 

accordance with international 

conventions and Mauritania’s own 

domestic law. 

MEXICO 

 
Disappearance of 43 

teaching students 

 

On 26 September 2014, six people, among 

them three students, were killed when the 

police opened fire on protesting teaching 

students from the Escuela Normal (‘Normal 

School’) of Ayotzinapa in Iguala, Guerrero 

state. Since then 43 students remain 

disappeared. According to various sources 

those students were rounded up and driven 

away by police officers and handed over to 

unidentified armed men linked to a drug 

cartel. 

 
According to the Mexican Government, 51 

persons linked to the crimes have been 

arrested; most of them police agents from the 

municipalities of Iguala and Cocula. On 14 

October 2014 the Mexican Attorney-General 

declared that according to forensic analyses of 

the 28 bodies found in clandestine graves near 

Iguala on 4 October 2014 the bodies do not 

correspond to those of the missing students. 

The Mexican authorities have captured the 

suspected main leader of the criminal gang 

Guerreros Unidos (United Warriors), allegedly 

involved in the disappearance of the 43 

 

In its Resolution, adopted on 23 

October 2014, the European 

Parliament: 

 
- Strongly condemns the 

unacceptable forced disappearances 

and crimes in Iguala and calls on 

the Mexican authorities to 

investigate all the crimes, including 

the finding of 28 bodies in 

clandestine graves; calls on the 

relevant authorities to take all 

necessary steps to act promptly and 

in a transparent and impartial 

manner to identify, arrest and bring 

to justice the perpetrators of the 

crimes, and calls for those 

responsible to be identified and 

prosecuted, using all available 

information and resources 

internally and externally and with 

no margin for impunity; calls for 

the investigations to be continued 

until the students have been brought 

to safety 
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students. 

 

The Mayor of Iguala, his wife, and the police 

chief of Iguala are fugitives from justice and 

accused of links to the local Guerreros Unidos 

drug cartel. 

 

 

- Extends its sympathy and support 

to the families and friends of the 

victims, and to the Mexican people, 

whom it encourages to continue to 

fight by peaceful means to defend 

democracy and the rule of law 

 

- Takes note of the detentions that 

have taken place; calls for the 

search to be continued for the 

Mayor of Iguala, his wife and the 

police chief of Iguala; is deeply 

concerned at the apparent 

infiltration of local law enforcement 

and administrative entities by 

organised crime. 

 

PAKISTAN 

 
Shafqat Emmanuel 

and Shagufta Kausar 

 

 

 

 

 

 

 

Sawan Masih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asia Bibi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rimsha Masih 

 
 
 
 
 

 

Shafqat Emmanuel and Shagufta Kausar are a 

Christian couple who was sentenced to death 

on 4 April 2014 for allegedly sending a text 

message insulting the Prophet Mohammed, 

despite of the fact that the couple denied 

responsibility and declared that the phone 

from which the text originated was lost a 

while before the message was sent. 

 
Sawan Masih is a Pakistani Christian from 

Lahore who was sentenced to death on 27 

March 2014 for blasphemy against the 

Prophet Mohammed. The announcement of 

allegations against Masih sparked fierce 

rioting in Joseph Colony, a Christian 

neighbourhood in the city of Lahore, in which 

many buildings, including two churches, were 

burnt down.  

 

Asia Bibi is a Christian woman from Punjab 

who was arrested in June 2009 and received a 

death sentence in November 2010 on charges 

of blasphemy. After several years, her appeal 

has finally reached the high court in Lahore; 

however for the two first hearings in January 

and March 2014 the presiding judges appeared 

to be on leave. 

 

Rimsha Masih is a 14-year-old Christian girl 

who was wrongfully accused in 2012 of 

desecrating the Quran. She was acquitted after 

being found to have been framed and the 

person responsible was arrested. However, she 

and her family had to leave the country. 

 

 

In its resolution, adopted on 17 

April 2014, the European 

Parliament: 

 
- Expresses its deep concern that 

the controversial blasphemy laws 

are open to misuse which can affect 

people of all faiths in Pakistan; 

expresses its particular concern that 

use of the blasphemy laws, which 

were publicly opposed by the late 

Minister Shahbaz Bhatti and by the 

late Governor Salman Taseer, is 

currently on the rise and targets 

Christians and other religious 

minorities in Pakistan 

 

- Calls on the Pakistani authorities 

to release prisoners who are 

convicted on the grounds of 

blasphemy, and to overrule the 

death sentences on appeal; calls on 

the Pakistani authorities to 

guarantee the independence of the 

courts, the rule of law and due 

process in line with international 

standards on judicial proceedings; 

calls furthermore on the Pakistani 

authorities to provide sufficient 

protection to all those involved in 

blasphemy cases, including by 

shielding judges from outside 

pressure, by protecting the accused 

and their families and communities 

from mob violence, and by 
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Mohammad Asgar  

 
 
 
 
 
Masood Ahmad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shama Bibi and 

Shahbaz Masih 

Mohammad Asghar is a UK citizen with a 

mental illness living in Pakistan. He was 

arrested after allegedly sending letters to 

various officials claiming he was a prophet, 

and was sentenced to death in January 2014. 

 

Masood Ahmad is a 72-year-old UK citizen 

and member of the Ahmaddiya religious 

community, who was only recently released 

on bail after having been arrested in 2012 on 

charges of citing from the Quran, which is 

considered as blasphemy in the case of 

Ahmaddis who are not recognised as Muslims 

and are forbidden to ‘behave as Muslims’ 

under Section 298-C of the criminal code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shama Bibi and Shahbaz Masih are Pakistani 

Christian couple from Punjab province in 

Pakistan, who have been beaten and then 

burned to death by a mob under accusations of 

insulating and desecrating the Muslim holy 

book.  

 

 

providing solutions for those who 

are acquitted but cannot go back to 

their places of origin 

 

- Strongly condemns the application 

of the death penalty under any 

circumstances; calls on the 

Government of Pakistan as a matter 

of urgency to turn the de facto 

moratorium on the death penalty 

into the effective abolition of the 

death penalty 

 

- Calls on the Government of 

Pakistan to carry out a thorough 

review of the blasphemy laws and 

their current application – as 

contained in Sections 295 and 298 

of the Penal Code – for alleged acts 

of blasphemy, especially in light of 

the recent death sentences; 

encourages the government to 

withstand pressure from religious 

groups and some opposition 

political forces to maintain these 

laws. 

 

A letter of concern was sent on 6 

November 2014 and on 16 

December 2014 regarding the case 

of Asia Bibi. 

 

 

In its resolution, adopted on 27 

November 2014, the European 

Parliament:  

 

- Is deeply concerned and saddened 

by the Lahore High Court’s 

decision of 16 October 2014 to 

confirm the death sentence handed 

down to Asia Bibi for blasphemy; 

calls on the Supreme Court to start 

its proceedings on the case swiftly 

and without delay and to uphold the 

rule of law and full respect for 

human rights in its ruling 

 

- Strongly condemns the murders of 

Shama Bibi and Shahbaz Masih and 

offers its condolences to their 

families, as well as to the families 

of all the innocent victims 

murdered as a result of the 

blasphemy laws in Pakistan; calls 

for the perpetrators of these acts to 
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be brought to justice; takes note of 

the decision of the Punjab 

government to set up a committee 

to fast-track the investigation into 

the killings of Shama Bibi and 

Shahbaz Masih and to order 

additional police protection for 

Christian neighbourhoods in the 

province; underlines, however, the 

need to end the climate of impunity 

and for broader reforms in order to 

address the issue of violence 

against religious minorities, which 

remains pervasive in Pakistan 

 

RUSSIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikhail Kosenko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boris Nemtov and 

Aleksei Navalny 

 
 
 
 
 
Ilya Yashin, Gleb 

Fetisov and Yevgeny 

Vitishko 

 

 

Bolotnaya Square demonstration took place on 

6 May 2012 in which, as reported by several 

international and Russian human rights 

organizations, excessive use of violence and 

disproportionate measures have been used 

leading to the arrest and detention of hundreds 

of "anti-government" protesters. 

 
Mikhail Kosenko is an activist who was 

sentenced to forced psychiatric treatment by a 

Russian court due to his involvement at the 

Bolotnaya Square demonstration. In addition, 

on 24 February 2014 Russian judicial 

authorities handed down guilty verdict against 

eight of those demonstrators, ranging from a 

suspended sentence to four years’ 

imprisonment, following three more severe 

prison sentences in 2013. 

 

Boris Nemtov and Aleksei Navalny are 

opposition leaders who were sentenced to 10-

day jail terms. Moreover, Aleksei Navalny has 

been placed under house arrest for two months 

and on 5 March 2014 was fitted with an 

electronic bracelet to monitor his activities. 

 

Ilya Yashin is the leader of the Solidarity 

movement, Gleb Fetisov is the co-chair of the 

Alliance of Greens and Social Democrats, and 

Yevgeny Vitishko is an ecological activist and 

pre-eminent member of Yabloko. All of them 

belong to opposition parties and movements 

and have been subject to harassment by the 

Russian authorities and detained under various 

allegations. 

 

 

In its Resolution, adopted on 13 

March 2014, the European 

Parliament: 

 
- Calls on the Russian judicial 

authorities to reconsider the 

sentences in the appeal process and 

to release the eight demonstrators, 

as well as Bolotnaya prisoner 

Mikhail Kosenko, who was 

sentenced to forced psychiatric 

treatment 

 

- Expresses, equally, its deep 

concern over the detention of a 

large number of peaceful protesters 

following the Bolotnaya verdicts 

and calls for the dropping of all 

charges against the protesters; calls, 

furthermore, on the Russian 

Government to respect the rights of 

all citizens to exercise their 

fundamental freedoms and 

universal human rights 

SERBIA   
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The case of accused 

war criminal Šešelj 

 

Vojislav Ńeńelj is the president of the Serbian 

Radical Party who is indicted before the ICTY 

for persecutions on political, racial or religious 

grounds, deportation, inhumane acts (forcible 

transfer) (crimes against humanity), and for 

murder, torture, cruel treatment, wanton 

destruction of villages or devastation not 

justified by military necessity, destruction or 

wilful damage done to institutions dedicated 

to religion or education, plunder of public or 

private property (violations of the laws or 

customs of war) in Croatia, Bosnia and 

Herzegovina and parts of Vojvodina (Serbia), 

committed between 1991 and 1993. 

 
On 6 November 2014, after more than eleven 

years of detention and while his trial is still 

ongoing, the Trial Chamber of the Tribunal 

issued an order proprio motu for the 

provisional release of Ńeńelj on the grounds of 

the deterioration of his health, subject to the 

conditions that he: (i) does not influence 

witnesses and victims; and (ii) appears before 

the Chamber as soon as it so orders. 

 

Following his return to Serbia Ńeńelj made 

several public speeches in Belgrade in which 

he emphasised that he will not voluntarily 

return to the Tribunal when requested to do so, 

thereby announcing his intention to violate 

one of the two conditions under which he was 

released. 

 

In his public statements Ńeńelj repeatedly 

called for the creation of ‘Greater Serbia’, 

publicly stating claims on neighbouring 

countries, including EU Member State 

Croatia, and inciting hatred against non-Serb 

people. In a press release he congratulated the 

Serbian Chetniks on the ‘liberation’ of 

Vukovar, on the 23rd anniversary of the fall of 

that Croatian city to Serbian paramilitary 

forces and the Yugoslav army in 1991 and the 

associated atrocities, thereby violating the 

requirement not to influence the victims.  

In its Resolution, adopted on 27 

November 2014, the European 

Parliament: 

 
- Strongly condemns Ńeńelj’s 

warmongering, incitement to hatred 

and encouragement of territorial 

claims and his attempts to derail 

Serbia from its European path; 

deplores his provocative public 

activities and wartime rhetoric since 

his provisional release, which have 

reopened the victims’ psychological 

wounds from the war and the 

atrocities of the early 1990s; 

stresses that Ńeńelj’s recent 

statements could have the effect of 

undermining the progress made in 

regional cooperation and 

reconciliation and subverting the 

efforts of recent years 

 

- Reminds the Serbian authorities of 

their obligations under the 

framework for cooperation with the 

ICTY and of Serbia’s obligations as 

an EU candidate country; notes 

with concern that the absence of an 

adequate political reaction and legal 

response by the Serbian authorities 

regarding Ńeńelj’s behaviour 

undermines the trust of the victims 

in the judicial process; encourages 

the Serbian authorities and the 

democratic parties to condemn any 

public manifestation of hate speech 

or wartime rhetoric and to promote 

the protection of minority and 

cultural rights; asks the Serbian 

authorities to investigate whether 

Ńeńelj has violated Serbian law and 

to strengthen and fully apply the 

legislation outlawing hate speech, 

discrimination and incitement to 

violence; supports all political 

parties, NGOs and individuals in 

Serbia that fight against hate 

speech. 

 

SUDAN 

 
Meriam Yahia 

Ibrahim  

 

 

Meriam Yahia Ibrahim is the daughter of an 

Ethiopian Christian mother and a Sudanese 

Muslim father, who was raised as a Christian. 

 

In its Resolution, adopted on 17 

July 2014, the European 

Parliament: 
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Dr Amin Mekki 

Medani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2013 she was accused of adultery by her 

father’s side of the family after they reported 

her to the authorities for her marriage to a 

Christian man. In addition, an accusation of 

apostasy was added in December 2013. The 

verdict of the court of first instance was 

delivered on 12 May 2014, sentencing Meriam 

Ibrahim, then eight months pregnant, to a 

hundred lashes on charges of adultery and to 

death by hanging on charges of apostasy, but 

giving her three days to renounce Christianity. 

Meriam Ibrahim was convicted under Islamic 

sharia law, in force in Sudan since 1983, 

which outlaws conversions on pain of death. 

On 15 May 2014 the verdict was reconfirmed, 

as Meriam Ibrahim chose not to convert to 

Islam. On 27 May 2014 Meriam Ibrahim gave 

birth to a baby girl, Maya, in prison. It is 

alleged that Meriam Ibrahim’s legs were kept 

in shackles and chains while she was in 

labour, seriously endangering the health of 

both mother and child. On 5 May 2014 her 

case was successfully transferred to the 

Appeal Court. 

Meriam Ibrahim was released from 

Omdurman Women’s Prison on 23 June 2014 

after the Appeal Court found her not guilty of 

both charges, but she was arrested again at 

Khartoum airport as the family was about to 

depart for the USA, for allegedly attempting 

to leave the country with forged travel 

documents issued by the South Sudan 

Embassy in Khartoum. Meriam Ibrahim was 

freed again on 26 June 2014 and took refuge 

in the United States embassy with her family, 

and negotiations are ongoing to enable her to 

leave Sudan, where she faces death threats 

from extremist Muslims. 

 
Dr Amin Mekki Medani is a 76 year-old 

renowned human rights activist and former 

President of the Sudan Human Rights Monitor 

(SHRM) who was arrested by the Sudanese 

National Intelligence and Security Services 

(NISS) on 6 December 2014 at his house in 

Khartoum. The NISS allegedly refused to 

allow him to take his medication with him 

when he was arrested despite his poor health. 

 

Dr Medani symbolises a strong commitment 

to human rights, humanitarianism and the rule 

of law, having held high-level positions within 

a range of different national and international 

institutions, including the Sudan judiciary, the 

 
- Condemns the unjustified 

detention of Meriam Ibrahim; calls 

on the Government of Sudan to 

repeal all legislation that 

discriminates on grounds of gender 

or religion and to protect the 

religious identity of minority 

groups 

 

- Stresses that it is degrading and 

inhumane for a pregnant woman to 

give birth while chained and 

physically detained; calls on the 

Sudanese authorities to ensure that 

all pregnant women and labouring 

women in detention receive 

appropriate and safe maternal and 

newborn health care 

 

- Reaffirms that freedom of 

religion, conscience or belief is a 

universal human right that needs to 

be protected everywhere and for 

everyone; strongly condemns all 

forms of violence and intimidation 

that impair the right to have or not 

to have, or to adopt, a religion of 

one’s choice, including the use of 

threats, physical force or penal 

sanctions to compel believers or 

non-believers to renounce their 

religion or to convert; highlights the 

fact that adultery and apostasy are 

acts which should not be considered 

to be crimes at all. 

 

 

 

 

 

In its Resolution, adopted on 18 

December 2014, the European 

Parliament: 

 

- Strongly condemns the arbitrary 

arrest and detention of Dr Medani 

and other peaceful activists as an 

unlawful breach of their peaceful 

and legitimate political and human 

rights activities; calls for their 

immediate and unconditional 

release. 
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Farouk Abu Issa 

Farah Ibrahim 

Mohamed Alagar 

democratic transitional government of Sudan 

(as Cabinet Minister for Peace), and the UN. 

He has represented victims of violations and 

has persistently spoken out against abuse of 

power, and was awarded the ‘Heroes for 

Human Rights Award 2013’ by the EU 

Delegation in Sudan for his local and 

international efforts in promoting human 

rights. 

 

Dr Medani was arrested shortly after his return 

from Addis Ababa, having signed the ‘Sudan 

Call’ on behalf of civil society organisations – 

a commitment to work towards the end of the 

conflicts raging in different regions of Sudan 

and towards legal, institutional and economic 

reforms.  

 

Farouk Abu Issa, the leader of the opposition 

National Consensus Forum, and Dr Farah 

Ibrahim Mohamed Alagar were arrested in a 

similar manner, on 6 and 7 December 2014 

respectively, following their involvement with 

the ‘Sudan Call’. 

SYRIA AND IRAQ 

 
James Foley, Steven 

Sotloff and David 

Haines 

 

James Foley and Steven Sotloff were 

American journalists, and David Haines was a 

British aid worker. They were abducted in 

2013 and in 2012 in the case of Mr Foley in 

Syria and held hostage by the Islamic State 

until 2014 when they were murdered. 

 

 

In its Resolution, adopted on 18 

September 2014, the European 

Parliament: 

 
- Strongly condemns the murders of 

the journalists James Foley and 

Steven Sotloff and the aid worker 

David Haines by IS, and expresses 

grave concern for the safety of 

others still being held captive by the 

extremists; expresses its deep 

sympathy and condolences to the 

families of these victims and to the 

families of all victims of the 

conflict. 

 

SYRIA 

 
Razan Zeitouneh 

 
 
 
 
 
 
 

 

Razan Zeitouneh is a Syrian human rights 

defender, writer and winner of the Sakharov 

Prize in 2011, who was abducted alongside 

her husband and other human rights defenders 

in Damascus in December 2013 and their fate 

remains unknown. 

 
 

 

In its Resolution, adopted on 6 

February 2014, the European 

Parliament: 

 
- Calls for the immediate, 

unconditional and safe release of all 

political prisoners, medical 

personnel, humanitarian workers, 
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Ioan Ibrahim and 

Bulos Jazigi 

(Buolos 

Yazigi and John 

Ibrahim)  

 
 
 
Paolo Dall’Oglio 

 

 

 

 

 

Frans van der Lugt 

 

 

 

 

 

 

Bassel Safadi 

Khartabil 

Ioan Ibrahim and Bulos Jazigi are bishops 

from Assyrian Orthodox and the Greek 

Orthodox respectively, who have been 

kidnapped in the context of harassment, arrest, 

torture or disappearance against peaceful civil 

society activists, human rights defenders, 

religious figures by the Syrian regime and 

increasingly also of the several rebel groups. 

Paolo Dall’Oglio is another religious figure 

who has been missing since July 2013.  

 

 

 

 

Dutch Jesuit Father Frans van der Lugt had 

been living in Syria for many decades and was 

well known for refusing to leave the besieged 

city of Homs. He was beaten and shot dead by 

gunmen on 7 April 2014. 

 

 

Bassel Safadi Khartabil is a 34 year-old 

fervent defender of a free Internet and 

promoter of open source culture. He has been 

held prisoner since 15 March 2012 by the 

Syrian regime of Bashar al-Assad. 

journalists, religious figures and 

human rights activists, including 

2011 Sakharov Prize winner Razan 

Zeitouneh, and for coordinated EU 

action to secure her release; calls on 

all parties to ensure their safety; 

urges the Syrian Government to 

grant immediate and unfettered 

access to all its detention facilities 

for international documentation 

bodies, including the UN 

Commission of Inquiry on Syria. 

 

 

In its Resolution, adopted on 17 

April 2014, the European 

Parliament:  

 

- Condemns in the strongest 

possible terms the killing of Father 

Frans Van der Lugt, an inhumane 

act of violence against a man who 

stood by the people of Syria amid 

sieges and growing difficulties; 

pays tribute to his work, which 

extended beyond the besieged city 

of Homs and continues to help 

hundreds of civilians with their 

everyday survival needs 

 

- Recalls the pressing need to 

release all political detainees, civil 

society activists, humanitarian aid 

workers, religious figures 

(including Father Paolo Dall’Oglio, 

Greek Orthodox Bishop Boulos 

Yazigi and Assyrian Orthodox 

Bishop John Ibrahim), journalists 

and photographers held by the 

regime or by rebel fighters, and to 

grant independent monitors access 

to all places of detention; urges 

once again the EU and its Member 

States to make all possible efforts to 

achieve the release of 2011 

Sakharov Prize winner Razan 

Zaitouneh and of all other human 

rights activists in Syria, including 

internet activist Bassel Safadi 

Khartabil. 

 

UKRAINE 

 
Yulya Tymoshenko 

 

Yulia Tymoshenko is one of Ukraine's most 

high-profile political figures. In 2011 she was 

 

In its resolution, adopted on 6 

February 2014, the European 
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convicted due to a gas deal arranged and 

agreed with Russia and given a seven-year 

sentence on charges of abuse of power; 

charges that apparently were politically 

motivated. 

 

Parliament: 

 
- Calls on President Yanukovych to 

order a stop to these practices and 

demands the immediate and 

unconditional release and political 

rehabilitation of all the 

demonstrators and political 

prisoners illegally detained, 

including Yulya Tymoshenko; calls 

for the setting-up of an independent 

investigative committee under the 

auspices of a recognised 

international body, such as the 

Council of Europe, in order to 

investigate all the human rights 

violations that have taken place 

since the demonstrations began. 

UZBEKISTAN 

 
Human rights activists: 

Azam Farmonov, 

Mehriniso 

Hamdamova, 

Zulhumor 

Hamdamova, 

Isroiljon Kholdorov, 

Nosim Isakov, 

Gaybullo Jalilov, 

Nuriddin 

Jumaniyazov, 

Matluba Kamilova, 

Ganikhon 

Mamatkhanov, 

Chuyan Mamatkulov, 

Zafarjon Rahimov, 

Yuldash Rasulov, 

Bobomurod 

Razzokov, Fahriddin 

Tillaev and Akzam 

Turgunov 

 

Journalists: 

Solijon 

Abdurakhmanov, 

Muhammad 

Bekjanov, Gayrat 

Mikhliboev, Yusuf 

Ruzimuradov, and 

Dilmurod Saidov 

 
Peaceful political 

opposition activists: 

Murod Juraev, 

Samandar Kukanov, 

 

The exercise of the right to freedom of 

expression has been deteriorated in the 

country. The mentioned group of people, 

fifteen well-known human rights activists, five 

journalists, four peaceful political opposition 

activists and three independent religious 

figures have been imprisoned for no reason 

other than exercising peacefully their right to 

freedom of expression. 

 
In addition, peaceful protesters including, 

Dilorom Abdukodirova, Botirbek Eshkuziev, 

Bahrom Ibragimov, Davron Kabilov, Erkin 

Musaev, Davron Tojiey and Ravshanbek 

Vafoev were shot and killed by governmental 

forces. 

 

In its Resolution, adopted on 23 

October 2014, the European 

Parliament: 

 
- Calls for the immediate and 

unconditional release of all persons 

imprisoned on politically motivated 

charges, held for peaceful 

expression of their political views, 

civil society activism, journalistic 

activity or religious views. 
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Kudratbek Rasulov 

and Rustam Usmanov  
 

Three independents 

religious figures: 

Ruhiddin 

Fahriddinov, 

Hayrullo Hamidov 

and Akram 

Yuldashev 
 

VENEZUELA 

 
Leopoldo Lopez  

 
 
 
 
 
 
 
Daniel Ceballos, 

Vicencio Scarano and 

Salvatore Lucchese  

 
 
Juan Carlos Caldera, 

Ismael García and 

Richard Mardo 

 
 
 
 
Sairam Rivas, 

Cristian Gil and 

Manuel Cotiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Corina 

Machado 

 

Leopoldo López is the opposition leader who 

was arbitrarily detained on 18 February 2014 

on charges of conspiracy, instigating violent 

demonstrations, arson and damage to property. 

Since his detention he has suffered physical 

and psychological torture and undergone 

solitary confinement.  

 
Daniel Ceballos and Vicencio Scarano are 

opposition mayors and Salvatore Lucchese is 

a police office. They have been arrested for 

failing to end protests and civil rebellion in 

their cities, and have been sentenced to several 

years in prison. In addition, Juan Carlos 

Caldera, Ismael García and Richard Mardo 

who are opposition congressmen are facing 

investigations and trial proceedings aimed at 

their suspension and disqualification from 

Congress. 

 

Sairam Rivas is the president of the Students’ 

Centre of the School of Social Work at the 

Central University of Venezuela. She has been 

unjustly held on premises belonging to the 

Bolivarian Intelligence Service for more than 

120 days together with Cristian Gil and 

Manuel Cotiz. They have been subjected to 

torture and ill-treatment in connection with the 

protests that took place between February and 

May 2014, having been accused of the 

offences of instigating crimes and using 

minors to commit crimes.  

 

María Corina Machado is a Member of the 

National Assembly who had obtained the 

largest popular vote in Venezuela. In March 

2014 she was unlawfully and arbitrarily 

removed from office, deprived of her mandate 

and expelled from Parliament by the President 

of the National Assembly, Diosdado Cabello, 

who accused her of treason because she had 

spoken out against the massive and systematic 

 

In its Resolution, adopted on 18 

December 2014, the European 

Parliament: 

 
- Urges the immediate release of 

those arbitrarily detained prisoners, 

in line with the demands made by 

several UN bodies and international 

organisations 

 

- Strongly condemns the political 

persecution and repression of the 

democratic opposition, the 

violations of freedom of expression 

and of demonstration, and the 

existence of media and web 

censorship 

 

- Strongly condemns the use of 

violence against protesters; 

expresses its sincere condolences to 

the families of the victims; calls on 

the Venezuelan authorities to 

investigate these crimes and to hold 

those responsible fully accountable 

with no margin of impunity. 
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violation of human rights in Venezuela before 

the Permanent Council of the OAS. In the 

course of her political and parliamentary 

activity María Corina Machado was subjected 

to a series of criminal proceedings, political 

persecution, threats, intimidation, harassment 

and even physical violence from government 

supporters inside the Chamber of the National 

Assembly. In addition, she was recently 

charged with attempting to assassinate 

President Maduro and may face up to 16 years 

in prison. 
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List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2014 and relating 

directly or indirectly to human rights violations in the world 

 

Country 
Date of adoption 

in plenary 
Title 

Africa 

Burundi 18.09.2014 
Burundi, in particular the case of Pierre Claver 

Mbonimpa 

Egypt 06.02.2014 Situation in Egypt 

Egypt 13.03.2014 Security and human trafficking in Sinai 

Egypt 17.07.2014 Freedom of expression and assembly in Egypt 

Libya 18.09.2014 Situation in Libya 

Mauritania 18.12.2014 
Mauritania, in particular the case of Biram Dah 

Abeid 

Nigeria 17.07.2014 Nigeria, recent attacks by Boko Haram 

Nigeria and Uganda 13.03.2014 

Launching consultations to suspend Uganda and 

Nigeria from the Cotonou 

Agreement in view of recent legislation further 

criminalising homosexuality 

South Sudan 16.01.2014 Situation in South Sudan 

South Sudan  13.11.2014 Humanitarian situation in South Sudan 

Sudan 17.07.2014 Sudan, the case of Meriam Yahia Ibrahim 

Sudan 18.12.2014 Sudan: the case of Dr Amin Mekki Medani 

Americas 

Ecuador 17.12.2014 Tariff treatment for goods originating from Ecuador 

Mexico 23.10.2014 Disappearance of 43 teaching students in Mexico 

Venezuela 18.12.2014 
Persecution of the democratic opposition in 

Venezuela 

Asia 

Azerbaijan 18.09.2014 Persecution of human rights defenders in Azerbaijan 

Bangladesh 16.01.2014 Recent Elections on Bangladesh 

Bangladesh 18.09.2014 Human rights violations in Bangladesh 

Cambodia and Laos 16.01.2014 
Situation of rights defenders and opposition activists 

in Cambodia and Laos 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/de3fed7b-9a5c-40c2-85f4-83caf915794a/att_20140930ATT90298-1704148087107219473.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/de3fed7b-9a5c-40c2-85f4-83caf915794a/att_20140930ATT90298-1704148087107219473.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/817cf1b9-a358-4065-8143-61a774e116fe/att_20140219ATT79602-7698036890170709054.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/37415a6e-6b58-4925-b035-b9deeb6dcf9f/att_20140325ATT81764-995619848487195010.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/b536cf4c-9c8a-4a91-8688-8dc3d36c74e1/att_20140930ATT90282-6125650022357143290.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/4ca3c9f0-1918-4f8d-89e0-3b2af3c3ddfa/att_20140930ATT90306-6849265834433956634.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e71490a9-cd17-40f2-be43-25bc5688c962/Mauritania.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e71490a9-cd17-40f2-be43-25bc5688c962/Mauritania.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/5eb83de8-bb02-463d-86b5-71fc2ef03f9e/att_20140930ATT90288-2017347420881981517.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/518e6792-d030-4aa3-847d-92b76568e2d1/att_20140325ATT81766-4912341545295742052.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/518e6792-d030-4aa3-847d-92b76568e2d1/att_20140325ATT81766-4912341545295742052.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/518e6792-d030-4aa3-847d-92b76568e2d1/att_20140325ATT81766-4912341545295742052.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/518e6792-d030-4aa3-847d-92b76568e2d1/att_20140325ATT81766-4912341545295742052.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/14ee2e7c-0a74-4b83-8d30-e9d8c29bc423/att_20140122ATT78072-5512405898374322958.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0053
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/13d1e43c-1971-4ab7-a62c-3c36adc732d5/att_20140930ATT90290-5415619573718737432.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e4f43df3-c865-4c19-b5ea-590d1307f6d2/Sudan.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0087
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/58d8c301-f148-43c8-8b2e-34d5c61fa0e8/att_20141106ATT92668-3238089811671395606.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/ec76656d-0b76-4821-8b7f-793264daeea3/Venezuela.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/ec76656d-0b76-4821-8b7f-793264daeea3/Venezuela.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/73994abe-e7d0-4859-8aef-db9a44472065/att_20140930ATT90294-56356207715059654.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/b5f46282-0b06-4c7b-8252-87dcd4fe6a34/att_20140122ATT78066-2355998685941070614.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/447c8a04-3fa8-4005-8ac0-0f83f3dce00c/att_20140930ATT90296-3492602272698704623.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/86ffc976-74ec-499e-81f7-f22d6ddf2c59/att_20140122ATT78068-7234601565669021507.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/86ffc976-74ec-499e-81f7-f22d6ddf2c59/att_20140122ATT78068-7234601565669021507.pdf


 

RR\1080184PL.doc 73/75 PE567.654v03-00 

 PL 

Georgia 18.12.2014 
Conclusion of the Association agreement with 

Georgia 

Japan 17.04.2014 
Negotiation of the EU-Japan strategic partnership 

agreement 

North Korea 17.04.2014 Situation in North Korea 

Pakistan 17.04.2014 Pakistan: recent cases of persecution 

Pakistan 27.11.2014 Pakistan: blasphemy laws 

Thailand 06.02.2014 Situation in Thailand 

Uzbekistan 23.10.2014 Human rights in Uzbekistan 

Europe 

Moldova 13.11.2014 
Association agreement between the European Union 

and the Republic of Moldova 

Ukraine 06.02.2014 Situation in Ukraine 

Ukraine 17.07.2014 Situation in Ukraine 

Ukraine 18.09.2014 
Situation in Ukraine and state of play of EU-Russia 

relations 

Russia 13.03.2014 
Russia: sentencing of demonstrators involved in the 

Bolotnaya Square events 

Russia 23.10.2014 
Closing down of Memorial (Sakharov Prize 2009) in 

Russia 

Russia 06.02.2014 EU-Russia summit 

Serbia 27.11.2014 Serbia: the case of accused war criminal Ńeńelj 

Transnistrian region 06.02.2014 Right to education in the Transnistrian region 

Middle East 

Bahrain 06.02.2014 
Bahrain, in particular the cases of Nabeel Rajab, 

Abdulhadi al-Khawaja and Ibrahim Sharif 

Iraq 17.07.2014 Situation in Iraq 

Iraq 27.11.2014 Iraq: kidnapping and mistreatment of women 

Iraq 27.02.2014 Situation in Iraq  

Iraq and Syria 18.09.2014 

Situation in Iraq and Syria and the IS offensive 

including the persecution of 

minorities 

Syria 06.02.2014 Situation in Syria 

Syria 17.04.2014 Syria: situation of certain vulnerable communities 

Iran 03.04.2014 EU strategy towards Iran 

Israel-Palestine 17.07.2014 Escalation of violence between Israel and Palestine 

Israel-Palestine 18.09.2014 
Israel-Palestine after the Gaza war and the role of the 

EU 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0110
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0110
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0455
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0455
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/153d3d67-c9f3-4d89-8d90-d3a812c3904b/att_20140508ATT83540-4421259209653305638.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/d448b3ca-b358-4522-a5ef-2b6cbe4408d7/att_20140508ATT83542-7809254138440683427.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/f183bf89-9298-468d-96ad-af336cc60e07/att_20141208ATT94751-4882054392506766312.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/f2b581af-3c24-4481-85d6-89d752488a83/att_20140219ATT79610-6885855962509102596.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/d8d4cdd0-8198-493d-b0ab-4dd01e9bc03b/att_20141106ATT92670-6446840368068492880.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0049
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0049
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/950ebb9e-885e-4d57-b3f5-16d9ba92a81e/att_20140219ATT79612-7064168988692702198.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c315e0db-05b4-4920-8070-c145193843bf/att_20140930ATT90292-3932984701583376377.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0472bf3c-b020-415d-bcff-41577279ec46/att_20140930ATT90308-8697015053861905574.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0472bf3c-b020-415d-bcff-41577279ec46/att_20140930ATT90308-8697015053861905574.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/47f220d4-4c45-4bc6-aed5-14110a2683ac/att_20140325ATT81762-4669499177181900006.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/47f220d4-4c45-4bc6-aed5-14110a2683ac/att_20140325ATT81762-4669499177181900006.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0faeb87d-5361-46f2-8cb3-630f91c61f5f/att_20141106ATT92666-2862414926829994971.pdf
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Cross-cutting issues 

LGBTI 16.01.2014 Recent move to criminalise LGBTI people 

Female genital mutilation 06.02.2014 Elimination of female genital mutilation 

25th Session of the UN Human Rights 
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Rights Council 
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Religious and cultural differences 17.04.2014 
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Crime of aggression 17.07.2014 Crime of Aggression 

Use of armed drones 27.02.2014 The use of armed drones 
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EU and global development framework 

after 2015 
25.11.2014 
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