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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za 
rok 2018 – výročná správa za rok 2018
(2019/2125(INI))

Európsky parlament,

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

– so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na články 2, 3, 8, 21 a 23 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluvy 
o EÚ“),

– so zreteľom na články 17 a 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na Globálnu stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej 
únie predloženú 28.  júna 2016,

– so zreteľom na akčný plán pre ľudské práva a demokraciu (2015 – 2019) prijatý Radou 
20. júla 2015 a na jeho preskúmanie v polovici trvania z júna 2017,

– so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa podpory a ochrany slobody náboženského 
vyznania alebo viery prijaté 24. júna 2013,

– so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa presadzovania a ochrany všetkých ľudských 
práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI), ktoré 
boli prijaté 24. júna 2013,

– so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, slobody prejavu online i offline 
a obhajcov ľudských práv,

– so zreteľom na revidované usmernenia EÚ o politike EÚ vo vzťahu k tretím krajinám 
týkajúce sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania 
alebo trestania, ktoré boli prijaté 16. septembra 2019,

– so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúcich sa bezpečnej pitnej 
vody a sanitácie, ktoré boli prijaté 17. júna 2019,

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 
násiliu a o boji proti nemu (ďalej len „Istanbulský dohovor“) z 11. mája 2011, ktorý nie 
všetky členské štáty ratifikovali,

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (CETS 
č. 197) a o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním 
(CETS č. 201),
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– so zreteľom na Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín a 
Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov,

– so zreteľom na cieľ 17 trvalo udržateľného rozvoja OSN a na Agendu 2030 pre 
udržateľný rozvoj,

– so zreteľom na akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť II (GAP II) z 21. septembra 2015 s 
názvom Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ 
v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien z 21. septembra 2015,

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989 a jeho opčné 
protokoly k nemu,

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím z 30. marca 
2007, 

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach osôb patriacich k národnostným alebo 
etnickým, náboženským a jazykovým menšinám a o právach pôvodného obyvateľstva,

– so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre práva pôvodného obyvateľstva 
pre Radu OSN pre ľudské práva z 8. augusta 20171,

– so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv zo 16. júna 
2011,

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o práve a povinnosti jednotlivcov, skupín a orgánov 
spoločnosti podporovať a chrániť všeobecne uznávané ľudské práva a základné 
slobody, ktorá bola prijatá 9. decembra 1998,

– so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Pekinskú 
akčnú platformu a Akčný program Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji, a 
závery ich hodnotiacich konferencií,

– so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva v Treťom výbore 
Valného zhromaždenia OSN v New Yorku z 15. októbra 2019,

– so zreteľom na Jogjakartské zásady (o uplatňovaní medzinárodných právnych predpisov 
v oblasti ľudských práv týkajúcich sa sexuálnej orientácie, rodovej identity) prijaté v 
novembri 2006 a na 10 dodatočných zásad („plus 10“) prijatých 10. novembra 2017,

– so zreteľom na rozhodnutie Valného zhromaždenia OSN z 28. mája 2019, ktorým sa 
stanovuje 22. august ako Medzinárodný deň OSN obetí násilných činov založených na 
náboženstve alebo viere,

– so zreteľom na hlavné dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP),

– so zreteľom na globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii prijatý Valným 
zhromaždením OSN 10. a 11. decembra 2018,

1 https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2 

https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2
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– so zreteľom na globálny pakt o utečencoch potvrdený Valným zhromaždením OSN 17. 
decembra 2018,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov (všeobecné nariadenia o ochrane údajov)2,

– so zreteľom na protokol Rady Európy, ktorým sa mení Dohovor o ochrane jednotlivcov 
pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, z 10. októbra 2018, 

– so zreteľom na závery Rady z 25. júna 2018 o prioritách EÚ v Organizácii Spojených 
národov a na 73. Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov,

– so zreteľom na závery Rady o Medzinárodnom trestnom súde pri príležitosti 20. výročia 
prijatia Rímskeho štatútu zo 17. júla 2018,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. apríla 2016 s názvom Dôstojný život: od 
závislosti od pomoci k sebestačnosti (COM (2016) 0234) a následné závery Rady z 12. 
mája 2016 o prístupe EÚ k nútenému vysídľovaniu a rozvoju,

– so zreteľom na závery Rady o demokracii prijaté 14. októbra 2019,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a ministrov zahraničných 
vecí alebo zástupcov 13 zúčastnených členských štátov OSN z 27. septembra 2018 o 
iniciatíve Pozitívne príbehy o ľudských právach,

– so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 
2018,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2018 o výročnej správe o ľudských 
právach a demokracii vo svete v roku 2017 a politike Európskej únie v tejto oblasti3,  
a na svoje predchádzajúce uznesenia o predchádzajúcich výročných správach,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. novembra 2016 o strategickej komunikácii EÚ s 
cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii4 a svoje odporúčanie 
Rade a PK/VP z 13. marca 2019, ktoré sa týkali hodnotenia nadväzujúceho na opatrenia 
Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) dva roky po predložení správy EP o 
strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou 
proti Únii5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2019 o usmerneniach EÚ a mandáte 
osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2018 o porušovaní práv pôvodného 

2 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
3 Prijaté texty, P8_TA(2018)0515.
4 Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 58.
5 Prijaté texty, P8_TA(2019)0187.
6 Prijaté texty, P8_TA(2019)0013.
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obyvateľstva vo svete vrátane zaberania pôdy7,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2019 o budúcnosti zoznamu opatrení 
zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024)8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. februára 2019 o odmietavom postoji k právam žien 
a rodovej rovnosti zaznamenanom v EÚ9,

– so zreteľom na všetky svoje uznesenia z roku 2018 o porušovaní ľudských práv, 
demokracie a zásad právneho štátu (známe ako naliehavé uznesenia, v súlade 
s článkom 144 rokovacieho poriadku prijaté v roku 2018,

– so zreteľom na Sacharovovu cenu za slobodu myslenia, ktorú v roku 2018 získal Oleg 
Sencov, ukrajinský filmový režisér a politický väzeň zadržiavaný v Rusku,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na list Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, 

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0051/2019),

A. keďže počas osláv 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v roku 2018 EÚ 
zdôraznila politický význam vytvorenia globálneho poriadku založeného na dodržiavaní 
ľudských práv a opätovne potvrdila svoj hlboký a pevný záväzok presadzovania a 
ochrany ľudských práv na celom svete; keďže Európsky parlament usporiadal v 
novembri 2018 svoj prvý Týždeň ľudských práv, pričom zdôraznil míľniky dosiahnuté 
od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ako aj súčasné výzvy v oblasti 
ľudských práv;

B. keďže dodržiavanie a podpora, nedeliteľnosť a ochrana univerzálnej platnosti ľudských 
práv, ako aj podpora demokratických zásad a hodnôt vrátane zásad právneho štátu, úcty 
k ľudskej dôstojnosti a zásady rovnosti a solidarity, sú základnými kameňmi etického a 
právneho acquis EÚ a jej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), ako aj 
všetkých jej vonkajších činností; keďže EÚ by sa mala aj naďalej snažiť byť globálnym 
lídrom v rámci univerzálnej podpory a ochrany ľudských práv, a to aj na úrovni 
multilaterálnej spolupráce, najmä prostredníctvom aktívnej a konštruktívnej úlohy v 
rôznych orgánoch OSN a v súlade s Chartou OSN, Chartou základných práv Európskej 
únie a medzinárodným právom, ako aj s povinnosťami v oblasti ľudských práv 
a záväzkami prijatými v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja;

C. keďže Všeobecná deklarácia ľudských práv ako súbor všeobecných hodnôt, zásad a 
noriem, ktorými sa riadia členské štáty OSN, stavia ochranu ľudských práv do centra 
dobrej správy; keďže EÚ má v duchu Všeobecnej deklarácie ľudských práv a v súlade s 
článkom 21 Zmluvy o EÚ vedúce postavenie v presadzovaní politík založených na 
ľudských právach a riešeniu porušovania ľudských práv;

7 Prijaté texty, P8_TA(2018)0279.
8 Prijaté texty, P8_TA(2019)0129.
9 Prijaté texty, P8_TA(2019)0111.
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D. keďže EÚ opatreniami na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni pokračovala v podpore 
ľudských práv v roku 2018, najmä posilnením politického dialógu s krajinami mimo EÚ 
vrátane tých, ktoré sa usilujú o európsku integráciu, a ďalšími regionálnymi 
inštitúciami, ako je Africká únia, a vytvorením nových medzinárodných dohôd vrátane 
obchodných a hospodárskych partnerstiev; keďže ambiciózny záväzok si vyžaduje, aby 
bola EÚ dôsledná a išla príkladom;

E. keďže politikami EÚ sa musí zabezpečiť ochrana najzraniteľnejších skupín, ako sú 
etnické, jazykové a náboženské menšiny, osoby so zdravotným postihnutím, komunita 
LGBTI, ženy, deti, žiadatelia o azyl a migranti; keďže počas osláv Deklarácie OSN o 
obhajcoch ľudských práv EÚ uznala ich kľúčovú úlohu pri posilňovaní demokracie a 
právneho štátu; keďže na svetovom samite obhajcov ľudských práv v roku 2018 sa 
prijal akčný plán s prioritami v oblasti ochrany ľudských práv; keďže v roku 2018 bol 
veľký počet obhajcov ľudských práv terčom útokov, veľký počet bol zabitý a čelil 
hrozbám a prenasledovaniu; keďže súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti sa 
podieľali na mnohých porušeniach ľudských práv, ktoré sa musia riadne vyšetriť a 
zodpovední musia byť postavení pred súd;

F. keďže aj v tomto desaťročí sme svedkami viditeľných obmedzení a útokov na rodovú 
rovnosť a práva žien na medzinárodnej úrovni; keďže sexuálne a reprodukčné zdravie a 
práva sú zakotvené v základných ľudských právach a sú podstatnými prvkami ľudskej 
dôstojnosti; keďže násilie voči ženám a dievčatám je jedným z najrozšírenejších 
porušení ľudských práv na svete, čo má vplyv na všetky úrovne spoločnosti a je hlavnou 
prekážkou pre dosiahnutie rodovej rovnosti; keďže komplexná a záväzná stratégia EÚ v 
oblasti rodovej rovnosti, presne ako požaduje Parlament, musí zabezpečiť uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách EÚ a posilniť vplyv nadchádzajúceho 
akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť III;

G. keďže podpora medzinárodného mieru a bezpečnosti je súčasťou dôvodu existencie EÚ 
; keďže EÚ má záväzok konať na medzinárodnej scéne v mene zásad, ktoré inšpirovali 
jej vznik, a v súlade so zásadami Charty OSN a medzinárodného práva a za ich 
podpory;

H. keďže núdzové situácie v oblasti životného prostredia vrátane globálneho otepľovania a 
odlesňovania sú výsledkom ľudského konania a sú dôvodom na porušovanie ľudských 
práv priamo postihnutých ľudí, a to stratou ich obydlia, ale aj ľudstva ako celku; keďže 
je dôležité uznať súvislosť medzi ľudskými právami, zdravím a ochranou životného 
prostredia; keďže zabezpečenie prístupu k vode je nevyhnutné na predchádzanie napätiu 
v určitých regiónoch;

I. keďže zvýšená súdržnosť medzi vnútornými a vonkajšími politikami EÚ, ako aj medzi 
jednotlivými vonkajšími politikami EÚ je nevyhnutným predpokladom úspešnej a 
účinnej politiky EÚ v oblasti ľudských práv; keďže politiky na podporu ľudských práv a 
demokracie by sa mali presadzovať v rámci všetkých ďalších politík EÚ s vonkajším 
rozmerom, ako sú rozvoj, migrácia, bezpečnosť, boj proti terorizmu, práva žien a 
rodová rovnosť, rozširovanie a obchod, najmä vykonávania doložiek o ľudských 
právach v zmluvách medzi EÚ a krajinami mimo EÚ; keďže väčšia konzistentnosť by 
mala EÚ umožniť rýchlejšie reagovať v počiatočných fázach porušovania ľudských 
práv a byť aktívnejším a dôveryhodnejším aktérom v oblasti ľudských práv na 
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celosvetovej úrovni;

J. keďže prechod k demokracii a vytvorenie alebo konsolidácia právneho štátu sú v 
mnohých krajinách dlhé a náročné procesy, pre ktoré je nevyhnutná externá podpora 
počas dlhého obdobia, a to aj zo strany EÚ;

Ľudské práva a demokracia: všeobecné trendy a kľúčové výzvy

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad útokmi na demokraciu a právny štát na celom svete 
v roku 2018, ktoré odrážajú vzostup autoritárstva ako politického projektu, ktorý 
stelesňuje porušovanie ľudských práv, potláčanie disentu, spolitizované súdnictvo, 
vopred stanovené výsledky volieb, zužovanie priestoru na aktivity občianskej 
spoločnosti a obmedzenie slobody zhromažďovania a slobody prejavu; zdôrazňuje 
dôležitosť občianskej spoločnosti, ktorá umožňuje flexibilné, včasné a účinné reakcie na 
režimy, ktoré porušujú medzinárodné právo, ľudské práva a demokratické zásady;

2. zastáva názor, že krajiny, ktoré patria do autoritárskych režimov, sú náchylnejšie na 
nestabilitu, konflikt, korupciu, násilný extrémizmus a na účasť v zahraničných 
vojenských konfliktoch; vyjadruje znepokojenie nad tým, že stále existujú režimy, ktoré 
popierajú samotnú existenciu všeobecných ľudských práv zakotvených v 
medzinárodnom práve; víta však to, že viaceré krajiny zároveň začali proces budovania 
mieru a demokratizácie, vykonali ústavné a justičné reformy a zapojili občiansku 
spoločnosť do otvorených a verejných diskusií s cieľom podporiť základné slobody a 
ľudské práva vrátane zrušenia trestu smrti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek 
rastúcemu trendu rušenia trestu smrti na celom svete ešte niekoľko krajín nezaviedlo 
moratórium;

3. trvá na tom, že všetky štáty, ktoré dodržiavajú medzinárodne uznané základné slobody 
ako základné prvky demokracie, musia mať vedúce postavenie pri šírení osvedčených 
postupov v oblasti demokratickej správy založených na ľudských právach a zásadách 
právneho štátu po celom svete a pri posilňovaní medzinárodných legislatívnych 
nástrojov na ochranu ľudských práv; zdôrazňuje výzvy, ktoré prináša využívanie 
škodlivých vplyvov ohrozujúcich demokratickú správu a hodnoty prináležiace ľudským 
právam, čím maria pozitívne úsilie demokratických štátov; vyjadruje hlboké 
znepokojenie nad väzbami medzi autoritárskymi režimami a populistickými 
nacionalistickými stranami a vládami; vyjadruje presvedčenie, že takéto prepojenia 
ohrozujú dôveryhodnosť úsilia EÚ o podporu základných hodnôt;

4. pripomína, že nemôže existovať žiadna hierarchia ľudských práv; zdôrazňuje potrebu 
zabezpečiť úplné dodržiavanie a rešpektovanie zásady, že ľudské práva sú univerzálne a 
neodňateľné, nedeliteľné, vzájomne závislé a prepojené; zdôrazňuje, že pokusy 
o využitie práv určitých skupín na odôvodnenie marginalizácie iných sú absolútne 
neprijateľné;

5. zdôrazňuje pohromu ozbrojených konfliktov a vojenských útokov, ktorých cieľom sú 
okrem iného etnické čistky, ktoré stále prinášajú obete na životoch civilných osôb a 
spôsobujú masové vysídľovanie, pričom štáty a neštátne subjekty sa vzdávajú 
zodpovednosti za dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a 
medzinárodného práva v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje, že regióny, ktoré sú vo 
vojne alebo v konfliktných situáciách, čelia vážnym porušeniam ľudských práv, ktoré sú 
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výnimočné svojím charakterom, zamerané na potláčanie ľudskej dôstojnosti a sú ničivé 
pre obete a ponižujúce pre ich páchateľov; ako príklad zdôrazňuje  používanie mučenia 
a iného krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, nedobrovoľného 
zmiznutia, mimosúdnych popráv, násilia a úmyselného vyhladovania ako vojnových 
zbraní s cieľom zničiť, destabilizovať a demoralizovať jednotlivcov, rodiny, 
spoločenstvá a spoločnosti, ale najmä deti; zdôrazňuje osobitnú zraniteľnosť žien z 
etnických a náboženských menšín voči sexuálnemu násiliu, najmä pokiaľ ide o 
konvertovania; dôrazne odsudzuje smrteľné útoky na nemocnice, školy a iné civilné 
ciele, ku ktorým prišlo v roku 2018 na celom svete v ozbrojených konfliktoch; 
pripomína, že právo na život je dôležité ľudské právo a že nezákonné vojnové činnosti 
sa musia vždy jednomyseľne odsúdiť a musí sa na ne účinne reagovať;

6. odsudzuje boj proti multilateralizmu a medzinárodnému poriadku založenému na 
pravidlách, ktorý predstavuje vážny problém pre ľudské práva na celom svete; dôveruje 
prístupom a rozhodnutiam, ktoré sa prijímajú v multilaterálnom rámci, najmä v rámci 
orgánov OSN a existujúcich dohodnutých vyjednávacích formátov v rámci 
regionálnych organizácií, ako je Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 
(OBSE), ako najúčinnejším prostriedkom, ktoré slúžia záujmom ľudstva, nachádzaniu 
udržateľných riešení konfliktov na základe noriem a zásad medzinárodného práva, 
Charty OSN a Helsinského záverečného aktu a podpore pokroku v oblasti ľudských 
práv; vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad skutočnosťou, že funkcie v rôznych 
orgánoch OSN spojených s ľudskými právami vrátane Rady pre ľudské práva OSN 
zastávajú krajiny, ktoré preukázateľne závažne porušujú ľudské práva;

7. vyjadruje vážne znepokojenie nad nárastom počtu vrážd a fyzických či hanlivých 
útokov a používania trestu smrti, prenasledovania, väznenia, zastrašovania namiereným 
proti osobám bojujúcim za ľudské práva na celom svete, najmä proti novinárom, 
vedcom, právnikom, politikom a aktivistom občianskej spoločnosti vrátane aktivistov za 
práva žien, ochrancov životného prostredia a pôdy a ochrancov náboženských menšín, 
najmä v krajinách s vysokou mierou korupcie a nedodržiavania zásad právneho štátu a 
súdneho dohľadu; vyjadruje osobitné znepokojenie nad čoraz častejšími útokmi na 
cudzej pôde, v niektorých prípadoch v rozpore s právnymi predpismi a zvyklosťami 
týkajúcimi sa diplomatických výsad a imunít; požaduje spravodlivosť a zodpovednosť 
za tieto útoky na najvyššej úrovni rozhodovania; poznamenáva, že všetci obhajcovia 
ľudských práv, najmä ženy, čelia osobitným rizikám a potrebujú primeranú ochranu; 
odsudzuje skutočnosť, že niektoré vlády prijali právne predpisy, ktorými sa obmedzuje 
činnosť občianskej spoločnosti či sociálneho hnutia napríklad aj pozastavením činnosti 
MVO alebo zmrazením ich aktív; vyjadruje hlboké znepokojenie nad použitím 
represívnej kybernetickej bezpečnosti a právnych predpisov v oblasti boja proti 
terorizmu na zakročenie proti obhajcom ľudských práv;

8. zdôrazňuje význam presadzovania rodovej rovnosti a práv žien a dievčat na celom 
svete; zdôrazňuje, že napriek pokroku ženy a dievčatá naďalej trpia diskrimináciou a 
násilím; zdôrazňuje, že väčšina spoločností stále neposkytuje ženám a dievčatám 
rovnaké práva v súlade so zákonom ani rovnaký prístup k vzdelávaniu, zdravotnej 
starostlivosti, dôstojnej práci, rovnakej odmene a politickému a ekonomickému 
zastúpeniu; vyjadruje znepokojenie nad rozšírenými a pretrvávajúcimi útokmi na práva 
žien a na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, ako aj nad právnymi predpismi, ktoré 
v mnohých častiach sveta tieto práva obmedzujú; zdôrazňuje, že mrzačenie ženských 
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pohlavných orgánov a detské manželstvá patria k najrozšírenejším porušeniam 
ľudských práv; vyjadruje znepokojenie nad tým, že ženy, ktoré prejavujú svoje 
náboženstvo alebo vieru, sú dvakrát zraniteľnejšie voči prenasledovaniu; víta iniciatívu 
EÚ a OSN s názvom Spotlight o ukončení násilia páchaného na ženách a dievčatách a 
vyzýva na jej posilnenie;

9. zdôrazňuje, že pre budúcnosť ľudstva sú nevyhnutné dodržiavanie a presadzovanie práv 
dieťaťa, boj proti všetkým druhom zneužívania, zanedbávania, obchodovania s deťmi a 
vykorisťovania detí vrátane nútených manželstiev a náboru alebo využívania detských 
vojakov v ozbrojených konfliktoch, ako aj poskytovanie starostlivosti a vzdelania 
deťom; v tejto súvislosti podporuje mechanizmus monitorovania a podávania správ 
vytvorený rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1612 o deťoch v ozbrojených 
konfliktoch;

10. vyzýva EÚ, aby do svojich politík v oblasti vonkajšej činnosti a rozvojovej pomoci 
začlenila boj proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia; vyzýva EÚ, aby do 
svojich politík v oblasti vonkajšej činnosti a rozvojovej pomoci začlenila boj proti 
diskriminácii na základe zdravotného postihnutia spolu s bojom za rovnaký prístup na 
pracovný trh a prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave, a aby zároveň podporovala 
riešenia, ktoré osobám so zdravotným postihnutím zjednodušia pôsobenie v rámci 
spoločnosti;

11. upozorňuje na prípady prenasledovania a diskriminácie týkajúcej sa etnickej 
príslušnosti, národnosti, spoločenskej triedy, kasty, náboženstva, viery, jazyka, veku, 
pohlavia, sexuálnej orientácie a rodovej identity, ktoré sú v mnohých krajinách a 
spoločnostiach naďalej rozšírené; vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že osoby, 
ktoré sú obeťami tohto porušovania ľudských práv, čelia čoraz netolerantnejším a 
nenávistným reakciám; žiada, aby boli osoby zodpovedné za tieto porušenia boli na 
zodpovednosť;

12. poznamenáva, že počet vysídlených osôb v roku 2018 prekročil 70 miliónov vrátane 
26 miliónov utečencov, 41 miliónov vnútorne vysídlených osôb a 3,5 milióna 
žiadateľov o azyl10 okrem toho konštatuje, že na celom svete je približne 12 miliónov 
osôb bez štátnej príslušnosti; zastáva názor, že vojny, konflikty, terorizmus, násilie, 
politický útlak, prenasledovanie z dôvodu náboženského vyznania alebo viery, chudoba 
a nedostatok vody a potravín podporujú riziko nových konfliktov a ďalšieho 
vysídľovania obyvateľstva; uznáva, že vplyv zmeny klímy na životné prostredie, 
napríklad obmedzenejší prístup k bezpečnej pitnej vode, môže zhoršiť vysídľovanie 
obyvateľstva;

13. zdôrazňuje, že núdzový stav klímy a masová strata biodiverzity predstavujú hlavnú 
hrozbu pre obyvateľstvo; pripomína, že bez zdravého životného prostredia sú základné 
ľudské práva na život, zdravie, potraviny a bezpečnú vodu ohrozené; upriamuje 
pozornosť na vplyv devastácie životného prostredia na ľudské práva, a to tak pre 
obyvateľstvo, ako aj pre dodržiavanie práva na životné prostredie pre celé ľudstvo; 
zdôrazňuje základné povinnosti a zodpovednosti štátov a ďalších subjektov, ktoré 
prijímajú rozhodnutia, konať v súlade s cieľmi Parížskej dohody z roku 2015 s cieľom 
bojovať proti zmene klímy, zabrániť ich negatívnemu vplyvu na ľudské práva a 

10 UNHCR – správa o globálnych trendoch za rok 2018 (19. júna 2019).
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podporovať vhodné politiky v súlade s povinnosťami v oblasti ľudských práv; 
pripomína povinnosti členských štátov chrániť biodiverzitu a poskytovať prístup k 
účinným prostriedkom nápravy v prípadoch straty biodiverzity a degradácie; vyjadruje 
svoju podporu vznikajúcemu legislatívnemu úsiliu na medzinárodnej úrovni v súvislosti 
s environmentálnymi zločinmi;

14. zdôrazňuje, že sloboda prejavu a vyjadrovania a pluralita médií online i offline sú 
ústrednými prvkami odolných demokratických spoločností; odsudzuje zneužívanie 
legitímnych cieľov, ako sú boj proti terorizmu, štátna bezpečnosť a presadzovanie práva 
na účely obmedzenia slobody prejavu; odsudzuje mediálnu propagandu a nepravdivé 
informácie zamerané na menšiny; žiada zavedenie čo najlepšieho zabezpečenia proti 
nenávistným prejavom a radikalizácii, dezinformačným kampaniam a nepriateľskej 
propagande, najmú tých ktorých pôvodcami sú autoritárske štáty a neštátni činitelia, ako 
sú teroristické skupiny, a to vytvorením právneho rámca na riešenie hybridných hrozieb 
na úrovni EÚ aj na medzinárodnej úrovni vrátane kybernetickej a informačnej vojny, a 
zároveň dbať na dodržiavanie základných práv; pripomína, že médiá by mali odrážať 
rôznorodosť rôznych názorov a podporovať a dodržiavať zásadu nediskriminácie; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že osoby patriace k menšinám by mali mať neobmedzený 
prístup k vysielacím médiám, a to aj v ich vlastnom jazyku;

Zefektívnenie zahraničnej politiky EÚ v oblasti ľudských práv

15. pripomína záväzok EÚ zaradiť ľudské práva a demokraciu do centra svojich vzťahov s 
tretími krajinami; zdôrazňuje preto, že cieľ dosiahnuť pokrok v oblasti ľudských práv a 
demokracie na celom svete si vyžaduje jeho začlenenie do všetkých politík EÚ, ktoré 
majú vonkajší rozmer; vyzýva EÚ, aby splnila tieto záväzky a zabezpečila, aby jej 
angažovanosť nedopatrením neposilňovala autoritatívne režimy;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali nový ambiciózny, komplexný a záväzný 
akčný plán v oblasti ľudských práv a demokracie na ďalších päť rokov; trvá na tom, že 
v budúcom akčnom pláne sa musia primerane riešiť všetky výzvy v oblasti ľudských 
práv vrátane digitálnych práv, environmentálnych práv, práv starších ľudí, športových a 
ľudských práv a práv migrantov; vyzýva na vytvorenie silného monitorovacieho 
mechanizmu na posúdenie vykonávania akčného plánu a jeho vplyvu; vyzýva, aby si 
členské štáty lepšie osvojili tento akčný plán a podávali správy o jeho vykonávaní;

17. berie na vedomie význam uznesení o porušovaní ľudských práv, demokracie a zásad 
právneho štátu a práce Podvýboru pre ľudské práva; dôrazne odporúča, aby Komisia a 
ESVČ posilnili svoju spoluprácu s Podvýborom pre ľudské práva EP, aby sa mohol 
tento podvýbor zúčastniť na budúcom akčnom pláne a monitorovať jeho vykonávanie; 
vyzýva ESVČ, aby Parlamentu pravidelne poskytovala správy o následných 
opatreniach, ktoré prijala v rámci všetkých naliehavých uznesení a/alebo príslušných 
odporúčaní;

18. zdôrazňuje, že obchod, politiky EÚ v tejto oblasti a ľudské práva sa musia navzájom 
podporovať a že podnikateľská sféra zohráva dôležitú úlohu tým, že ponúka pozitívne 
podnety pre podporu ľudských práv, demokraciu a sociálnu zodpovednosť podnikov; 
naliehavo vyzýva Komisiu a ESVČ, aby účinne využívali doložky o ľudských právach v 
medzinárodných dohodách, a to nielen v rámci politického dialógu, pravidelných 
hodnotení pokroku a využívania konzultačných postupov na požiadanie, ale aj 
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vytvorením účinného mechanizmu na monitorovanie závažného porušovania ľudských 
práv, ktoré by mohli spôsobiť obchodné činnosti; požaduje náležité presadzovanie a 
monitorovanie doložiek o ľudských právach, a to aj prostredníctvom merateľných 
kritérií a za účasti Parlamentu, občianskej spoločnosti a príslušných medzinárodných 
organizácií; vyzýva na vytvorenie účinného a nezávislého mechanizmu podávania 
sťažností pre skupiny občanov a zainteresované strany, ktoré sú postihnuté porušovaním 
ľudských práv; zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty musia zabrániť akémukoľvek 
porušovaniu ľudských práv a negatívnemu vplyvu obchodných činností;

19. podporuje dialógy o ľudských právach s krajinami mimo EÚ ako kľúčový nástroj 
dvojstrannej spolupráce pri presadzovaní a ochrane ľudských práv; pripomína, že v 
usmerneniach EÚ týkajúce sa dialógov o ľudských právach s tretími krajinami sa 
uvádza mnoho kritérií pre otvorenie dialógu vrátane „rozsahu, v akom je vláda ochotná 
zlepšiť situáciu, stupňa záväzku preukázaného vládou, pokiaľ ide o dohovory 
o medzinárodných ľudských právach, pripravenosti vlády spolupracovať v rámci 
postupov a mechanizmov Organizácie Spojených národov v oblasti ľudských práv, ako 
aj postoj vlády voči občianskej spoločnosti“; požaduje, aby ESVČ pravidelne 
posudzovala každý dialóg, ako sa uvádza v usmerneniach EÚ, a aby zabezpečila, aby v 
prípade, že nedošlo k hmatateľnému pokroku, EÚ upravila svoje ciele a zvážila svoj 
prístup; vyzýva Komisiu a ESVČ, s väčším zapojením skupín občianskej spoločnosti a 
príslušných medzinárodných organizácií, aby spojili svoje sily s cieľom riešiť otázky 
ľudských práv a súvisiace záväzky v dialógoch alebo rokovaniach v akejkoľvek 
politickej a hospodárskej oblasti s vládami krajín mimo EÚ, a to s cieľom posilniť vplyv 
dialógov o ľudských právach; odporúča, aby boli zohľadnené obavy vyslovené 
v súvislosti so situáciou v oblasti ľudských práv v týchto krajinách a aby sa prijali 
primerané opatrenia vrátane toho, aby sa v kontexte dialógu o ľudských právach 
vyzdvihli inidividuálne prípady; požaduje aktívnejšie zapojenie Parlamentu do 
vytvárania agendy dialógov o ľudských právach; zdôrazňuje, že stratégie v oblasti 
ľudských práv pre jednotlivé krajiny a ich výročné správy o implementácii „predstavujú 
základný nástroj na zabezpečenie jednotnosti politík“, „identifikujú kľúčové strategické 
priority“ a „vymedzujú dlhodobé a krátkodobé ciele“ a stanovujú „konkrétne opatrenia 
na presadzovanie ľudských práv“; opakuje svoju požiadavku, aby mali poslanci EP 
prístup k obsahu stratégií v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny; víta semináre 
občianskej spoločnosti, ktoré predchádzajú dialógom o ľudských právach, a naliehavo 
žiada, aby sa na ich závery nadviazalo s osobitným zapojením organizácií občianskej 
spoločnosti;

20. dôrazne nabáda EÚ, aby neustále riešila diskrimináciu pomocou čo najlepšieho využitia 
nástrojov EÚ v oblasti ľudských práv vrátane využitia dialógov, odsudzovania a 
podporou občianskej spoločnosti a spoločných iniciatív na úrovni OSN v súlade s 
novoprijatými usmerneniami EÚ týkajúcimi sa nediskriminácie v rámci vonkajšej 
činnosti a s usmerňujúcim nástrojom OSN týkajúcim sa diskriminácie na základe 
pôvodu, ktorý bol uverejnený v roku 2017;

21. dôrazne podporuje prácu a úsilie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva (OZEÚ) pri 
ochrane a podpore ľudských práv na celom svete; zdôrazňuje dôležitý cieľ v rámci 
mandátu OZEÚ zvýšiť efektívnosť EÚ v tejto oblasti; vyzýva OZEÚ, aby konal na 
základe svojho mandátu s cieľom zvýšiť prínos EÚ v posilňovaní demokracie; trvá na 
svojej požiadavke revidovať mandát OZEÚ tak, aby bol trvalý a zodpovednejší a aby sa 
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mu udelili právomoci vlastnej iniciatívy, primerané zdroje a možnosť verejne 
vystupovať s cieľom informovať o výsledkoch návštev tretích krajín a oznamovať 
postoje EÚ k témam v oblasti ľudských práv; opätovne pripomína svoju požiadavku 
väčšej transparentnosti v rámci činností a misií OZEÚ a trvá na tom, aby jeho 
pravidelné správy Rade dostával aj Parlament; víta rozšírenie mandátu OZEÚ tak, aby 
zahŕňal podporu medzinárodného trestného súdnictva, a očakáva, že OZEÚ bude v tejto 
oblasti mimoriadne aktívny;

22. víta úsilie ESVČ a Komisie neustále posilňovať informovanosť úradníkov EÚ v oblasti 
ľudských práv; víta skutočnosť, že strediská pre ľudské práva a styční dôstojníci pre 
styk s obhajcami ľudských práv sú teraz prítomní vo všetkých delegáciách EÚ; vyzýva 
ESVČ, aby Parlamentu predložila podrobnú správu o dokončení tejto siete kontaktných 
miest, aby ju vyhodnotila a zabezpečila jej jednotné uplatňovanie vo všetkých 
delegáciách EÚ; vyzýva všetky delegácie EÚ a ich príslušné kontaktné miesta pre 
ľudské práva v teréne, aby konzistentne plnili svoju povinnosť stretávať sa s obhajcami 
ľudských práv, navštevovať zadržiavaných aktivistov, monitorovať ich súdne konania 
a presadzovať ich ochranu v teréne;

23. uznáva dosiahnutý pokrok, pokiaľ ide o postup a formát výročnej správy EÚ o ľudských 
právach a demokracii vo svete v roku 2018, ale očakáva, že Rada a PK/VP v ešte väčšej 
miere zohľadnia stanoviská Parlamentu uvedené v príslušných uzneseniach a/alebo 
odporúčaniach s cieľom zabezpečiť hlbšiu a účinnejšiu interakciu medzi inštitúciami 
EÚ v oblasti otázok ľudských práv; žiada Radu, aby pokračovala v úsilí finalizovať 
tieto výročné správy skôr v tomto roku; nabáda Radu, aby zabezpečila, aby sa prijatie 
budúcej výročnej správy zakladalo na primeranom konzultačnom procese;

Rozvoj riešení na podporu a ochranu ľudských práv a demokracie

Demokratická správa vecí verejných a priestor pre občiansku spoločnosť

24. vyzýva EÚ a členské štáty, aby naďalej pozorne monitorovali vývoj, ktorý má 
negatívny vplyv na správu vecí verejných a priestor občianskej spoločnosti na celom 
svete, a to bez výnimky, a aby systematicky všetkými vhodnými prostriedkami 
reagovali na politiky a legislatívne zmeny autoritárskych vlád, ktoré sú zamerané na 
oslabenie správy založenej na základných demokratických zásadách a na zmenšenie 
priestoru pre občiansku spoločnosť; domnieva sa, že v tejto veci by mala existovať 
väčšia súčinnosť medzi Komisiou, ESVČ a Parlamentom; víta neoceniteľnú pomoc, 
ktorú organizáciám občianskej spoločnosti na celom svete poskytuje európsky nástroj 
pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), ktorý je naďalej hlavným nástrojom EÚ na 
vykonávanie jej vonkajšej politiky v oblasti ľudských práv; vyzýva na ďalšie zlepšenie 
financovania občianskej spoločnosti a ľudských práv v rámci nástroja nadväzujúceho na 
EIDHR; zdôrazňuje, že v roku 2018 boli zatknuté stovky mierových demonštrantov z 
občianskej spoločnosti, ktorí boli podrobené zlému zaobchádzaniu a svojvoľnému 
zadržiavaniu a boli nútení platiť pokuty vyplývajúce zo súdnych konaní;

Prístup EÚ ku konfliktom a zodpovednosť za porušovanie ľudských práv

25. zdôrazňuje súvislosť medzi nárastom porušovania ľudských práv a rozsiahlou 
beztrestnosťou a nedostatkom zodpovednosti v regiónoch a krajinách zdevastovaných 
konfliktmi alebo krajinách charakterizovaných politicky motivovaným zastrašovaním, 
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diskrimináciou, obťažovaním a útokmi, únosmi, násilnými policajnými zásahmi, 
svojvoľným zatýkaním, prípadmi mučenia a vraždami; vyzýva medzinárodné 
spoločenstvo, aby podporovalo kroky zamerané na boj proti beztrestnosti 
a presadzovanie zodpovednosti, a to najmä v tých regiónoch a krajinách, kde dynamika 
beztrestnosti odmeňuje tých, ktorí majú najväčšiu zodpovednosť, a oslabuje obete; 
zdôrazňuje tiež, že konflikty často veľmi výrazne zasahujú menšiny a marginalizované 
skupiny;

26. pripomína svoje uznesenia odsudzujúce konkrétne prípady zodpovednosti za konflikty, 
ktoré v roku 2018 spôsobili stovky detských obetí na životoch v priebehu zámerných 
útokov na civilné obyvateľstvo a humanitárnu infraštruktúru; vyzýva všetky členské 
štáty EÚ, aby striktne dodržiavali Kódex Európskej únie pre vývoz zbraní, a najmä aby 
zastavili všetky transfery zbraní, ako aj sledovacích a spravodajských zariadení, ktoré 
môžu vlády použiť na potláčanie ľudských práv, najmä v kontexte ozbrojeného 
konfliktu; trvá na tom, že je potrebná úplná transparentnosť a pravidelné podávania 
správ členskými štátmi EÚ o ich transferoch zbraní; pripomína svoje uznesenie z 27. 
februára 2014 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel11; vyjadruje hlboké 
znepokojenie nad použitím ozbrojených bezpilotných lietadiel mimo medzinárodného 
právneho rámca; vyzýva okrem toho Komisiu, aby Parlament riadne informovala o 
použití prostriedkov EÚ na všetky výskumné a vývojové projekty, týkajúce sa 
konštruovania bezpilotných lietadiel; naliehavo žiada PK/VP, aby zakázal vývoj, 
výrobu a používanie plne autonómnych zbraní, ktoré umožňujú uskutočňovanie útokov 
bez ľudského zásahu;

27. dôrazne odsudzuje ohavné zločiny a porušovanie ľudských práv páchané štátnymi a 
neštátnymi aktérmi vrátane tých, ktoré sú namierené proti občanom pokojne 
uplatňujúcim svoje ľudské práva; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby využili všetku 
svoju politickú váhu na to, aby zabránili spáchaniu akéhokoľvek činu, ktorý by sa 
mohol považovať za genocídu, vojnový zločin alebo zločin proti ľudskosti, aby 
reagovali účinným a koordinovaným spôsobom v prípadoch, keď k takýmto trestným 
činom dôjde, aby zmobilizovali všetky potrebné prostriedky na postavenie všetkých 
zodpovedných osôb pred súd, aby pomáhali obetiam a aby podporovali procesy 
stabilizácie a zmierenia; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vypracovalo nástroje, 
ktoré budú minimalizovať časový odstup medzi varovaním a reakciou, s cieľom 
zabrániť vzniku, opakovaniu a vyhroteniu násilných konfliktov, ako je napríklad systém 
včasného varovania EÚ; vyzýva ESVČ a Komisiu, aby do tretieho akčného plánu EÚ 
pre ľudské práva a demokraciu začlenili ambicióznu stratégiu boja proti beztrestnosti; 
dôrazne odporúča zriadenie európskeho monitorovacieho strediska na predchádzanie, 
zodpovednosť a boj proti beztrestnosti; opätovne vyzýva PK/VP, aby vymenoval 
osobitného zástupcu EÚ pre medzinárodné humanitárne právo a medzinárodnú 
spravodlivosť s mandátom podporovať, presadzovať a stelesňovať záväzok EÚ bojovať 
proti beztrestnosti;

28. víta úsilie EÚ o presadzovanie univerzálnosti Rímskeho štatútu v roku 2018, v ktorom 
sa oslávilo 20. výročie jeho prijatia, a opätovne potvrdzuje svoju neochvejnú podporu 
Medzinárodnému trestnému súdu (MTS); konštatuje, že medzinárodné právo je v 
súčasnosti pod výrazným tlakom; vyjadruje znepokojenie nad tým, že z dôvodu jeho 

11 Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 110.
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širokej jurisdikcie MTS je zo 193 členských štátov OSN len 122 členmi MTS a len 38 
ratifikovalo zmeny z Kampaly, ktoré poskytujú MTS právomoc trestne stíhať trestný čin 
agresie; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby nabádali všetky členské štáty OSN k tomu, 
aby ratifikovali a vykonávali Rímsky štatút, a vyjadruje sklamanie nad prípadmi 
a hrozbami odstúpenia od tohto štatútu; vyzýva tiež signatárov Rímskeho štatútu, aby 
koordinovali činnosť a spolupracovali s MTS; žiada EÚ a jej členské štáty, aby 
systematicky podporovali skúmania, vyšetrovania a rozhodnutia MTS a aby prijali 
opatrenia potrebné na to, aby sa predchádzalo prípadom odmietania spolupráce s MTS; 
vyzýva na finančnú podporu organizáciám, ktoré zbierajú, uchovávajú a chránia dôkazy 
– digitálne alebo v inej forme – o zločinoch spáchaných akýmikoľvek stranami v týchto 
konfliktoch s cieľom uľahčiť ich trestné stíhanie na medzinárodnej úrovni; vyzýva 
členské štáty EÚ a Európsku sieť pre genocídu, aby podporovali vyšetrovací tím OSN 
pri zhromažďovaní, uchovávaní a skladovaní dôkazov o trestných činoch páchaných v 
súčasnosti alebo nedávno, aby sa nestratili; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby preskúmali 
spôsoby a predstavili nové nástroje na pomoc obetiam porušovania medzinárodného 
práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva s cieľom dostať 
sa k medzinárodnej spravodlivosti a získať nápravu, a to aj budovaním schopnosti krajín 
mimo EÚ uplatňovať zásadu univerzálnej jurisdikcie vo svojich domácich právnych 
systémoch;

29. víta prvé prieskumné rokovania v Rade – a vyzýva na ich pokračovanie – o zriadení 
mechanizmu sankcií EÚ v oblasti ľudských práv, tzv. Magnitského zoznamu, ktorý by 
umožnil cielené sankcie voči jednotlivcom, ktorí sa podieľali na závažnom porušovaní 
ľudských práv, ako požadoval parlament pri viacerých príležitostiach, najmä v marci 
2019; vyzýva Radu, aby svoje rokovania urýchlila s cieľom čo najskôr prijať potrebné 
právne predpisy, zriadiť tento mechanizmus a primerane ho financovať; zdôrazňuje, že 
je dôležité, aby bol tento systém v súlade s mechanizmom súdneho preskúmania EÚ; 
zdôrazňuje tiež ako príklad, že niektoré členské štáty EÚ prijali zákony, v ktorých sa 
stanovujú sankcie pre osoby, ktoré sa považujú za zodpovedné za porušovanie ľudských 
práv;

30. vyzýva PK/VP a Radu, aby venovali osobitnú pozornosť situácii v oblasti ľudských 
práv na nezákonne okupovaných územiach; pripomína, že nezákonné okupovanie 
územia alebo jeho časti je pokračujúcim porušením medzinárodného práva; zdôrazňuje 
zodpovednosť okupačnej mocnosti voči civilnému obyvateľstvu podľa medzinárodného 
humanitárneho práva; vyjadruje poľutovanie nad opätovným ustanovením zástupcov z 
krajiny, ktorá okupuje územie iného štátu, do Parlamentného zhromaždenia Rady 
Európy;

Obhajcovia ľudských práv (OĽP)

31. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia ľudských práv s 
nasadením vlastného života, predovšetkým obhajcovia práv žien; zdôrazňuje potrebu 
silnej koordinácie EÚ, pokiaľ ide o spoluprácu s orgánmi tretích krajín v súvislosti s 
obhajcami ľudských práv; zdôrazňuje, že rok 2018 bol rokom 20. výročia prijatia 
Deklarácie OSN o obhajcoch ľudských práv; odporúča posilnenie spolupráce medzi 
inštitúciami EÚ a členskými štátmi s cieľom umožniť im poskytovať obhajcom 
ľudských práv nepretržitú podporu a ochranu; oceňuje mechanizmus 
„ProtectDefenders.eu“, ktorý bol vytvorený s cieľom chrániť OĽP v závažných 
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rizikových situáciách, a vyzýva na jeho posilnenie; 

32. zdôrazňuje, že je potrebný strategický, viditeľný a na vplyv orientovaný prístup EÚ 
k ochrane obhajcov ľudských práv; vyzýva Radu, aby každoročne vydávala závery 
Rady pre zahraničné veci týkajúce sa činnosti EÚ v oblasti podpory a ochrany obhajcov 
ľudských práv v zahraničnej politike EÚ; vyzýva Radu a Komisiu, aby zaviedli 
koordinovaný postup udeľovania víz obhajcom ľudských práv a v prípade potreby im 
poskytli dočasné útočisko; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaistili dostatočné 
financovanie ochrany obhajcov ľudských práv v príslušných tematických programoch 
ďalšieho Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) a aby 
zaistili jeho prístupnosť pre osoby, ktoré ho najviac potrebujú a sú najviac 
marginalizované; vyzýva Komisiu, aby v budúcnosti tento nástroj plne využívala a trvá 
na tom, aby delegácie a členské štáty EÚ naplno využívali a zvyšovali svoje finančné 
prostriedky a kapacity v oblasti núdzovej ochrany a podpory ohrozených obhajcov 
ľudských práv; odsudzuje pokračujúce ukladanie zákazov cestovania aktivistom za 
ľudské práva, ktorí sa chcú zúčastniť na zasadnutiach Rady OSN pre ľudské práva v 
Ženeve a iných medzinárodných inštitúcií; vyzýva príslušné vlády, aby ich zrušili;

Práva žien a rodová rovnosť

33. dôrazne podporuje strategickú angažovanosť EÚ v oblasti rodovej rovnosti a jej 
pokračujúce úsilie o zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv žien a dievčat v súlade s 
cieľmi udržateľného rozvoja do roku 2030; zdôrazňuje, že rodová rovnosť by mala byť 
kľúčovou prioritou vo všetkých pracovných vzťahoch, politikách a vonkajších 
činnostiach EÚ, keďže podľa zmlúv ide o zásadu samotnej EÚ a jej členských štátov; 
vyzýva EÚ, aby po uplynutí tohto strategického záväzku prijala komplexnú stratégiu 
pre oblasť rodovej rovnosti; vyzýva Komisiu, aby pripravila a prijala oznámenie 
o obnovení akčného plánu pre rodovú rovnosť na obdobie po roku 2020, keďže ide 
o významný nástroj EÚ prispievajúci k právam žien a dievčat na celom svete; vyzýva 
členské štáty, aby podporili akčný plán pre rodovú rovnosť III v záveroch Rady; vyzýva 
Komisiu a ESVČ, aby naďalej prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti a postavenia 
dievčat a žien úzkou spoluprácou s medzinárodnými organizáciami, krajinami mimo EÚ 
a s občianskou spoločnosťou, s cieľom vypracovať a zaviesť nové právne rámce 
týkajúce sa rodovej rovnosti; 

34. zdôrazňuje, že sa znepokojivo zvýšil výskyt násilia páchaného na ženách a dievčatách; 
odsudzuje všetky formy rodovo podmieneného, fyzického, sexuálneho a 
psychologického násilia; vyjadruje hlboké znepokojenie nad zvyšujúcim sa využívaním 
mučenia vo forme sexuálneho a rodovo motivovaného násilia ako vojnovej zbrane; 
zdôrazňuje, že sexuálne zločiny a rodovo založené násilie sa v Rímskom štatúte 
považujú za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti alebo základné prvky genocídy 
alebo mučenia; naliehavo žiada, aby krajiny upravili svoje právne predpisy s cieľom 
riešiť tieto otázky; opakovane vyzýva členské štáty EÚ a členské štáty Rady Európy, 
ktoré tak ešte neurobili, aby čo najskôr ratifikovali a vykonali Istanbulský dohovor; 
vyzýva na prijatie ďalších opatrení na odstránenie všetkých foriem násilia založeného 
na rodovej príslušnosti a škodlivých praktík zameraných na ženy a dievčatá, ako sú 
nútené manželstvá alebo manželstvá v útlom veku, mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov, sexuálne násilie, ako aj nútené náboženské konvertovanie; podporuje 
pokračovanie iniciatívy Spotlight, spoločnej iniciatívy EÚ a OSN; vyzýva delegácie 
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EÚ, aby zaistili zhromažďovanie údajov o násilí páchanom na ženách, aby vypracovali 
odporúčania pre jednotlivé krajiny a aby podporili ochranné mechanizmy a podporné 
štruktúry pre obete;

35. potvrdzuje, že prístup ku zdraviu je ľudské právo, že sexuálne a reprodukčné zdravie 
a práva vychádzajú zo základných ľudských práv, a že ide o základné prvky ľudskej 
dôstojnosti; poukazuje na to, že nedostatočný prístup k životne dôležitým tovarom a 
sociálnym službám (napríklad k vode, výžive, zdraviu, vzdelávaniu a sanitácii), ako aj 
ťažkosti pri získavaní prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu predstavujú 
neprijateľné porušovanie ľudských práv; odsudzuje porušovanie sexuálnych a 
reprodukčných práv žien vrátane odopretia prístupu k príslušným službám; zdôrazňuje, 
že náležitá a cenovo dostupná zdravotná starostlivosť vrátane starostlivosti o duševné 
zdravie, napríklad psychologická podpora a univerzálne rešpektovanie SRZP 
a vzdelávania, ako aj prístup k týmto právam a k vzdelávaniu, by sa mali zaručiť 
všetkým ženám, a že všetky ženy by mali mať možnosť prijímať slobodné a 
zodpovedné rozhodnutia o svojom zdraví vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia; 
konštatuje, že tieto služby sú dôležité pre záchranu životov žien a znižovanie úmrtnosti 
novorodencov a detí; považuje za neprijateľné, že SRZP žien a dievčat sú stále 
bojiskom, a to aj v multilaterálnych kontextoch; zdôrazňuje, že ženy a dievčatá, ktoré sú 
obeťami ozbrojených konfliktov, majú právo na potrebnú lekársku starostlivosť; 
zdôrazňuje, že ženy majú dôležitú úlohu pri predchádzaní konfliktom a riešení 
konfliktov, v mierových operáciách, v humanitárnych operáciách a v operáciách 
zameraných na obnovu po skončení konfliktu, ako aj v rámci krokov zameraných na 
podporu ľudských práv a demokratických reforiem;

36. vyzýva EÚ, aby spolupracovala s inými krajinami na zintenzívnení ich činnosti 
v oblastiach vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, 
zhromažďovania údajov, financovania a tvorby programov, a to s cieľom lepšie 
predchádzať sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu na celom svete a lepšie na 
takéto násilie reagovať; poukazuje na to, že vzdelávanie je základným nástrojom boja 
proti diskriminácii žien a dievčat a proti násiliu voči ženám a dievčatám; žiada, aby sa 
prijali opatrenia na uľahčenie prístupu žien a dievčat ku vzdelaniu a na trh práce, a aby 
sa osobitná pozornosť venovala rodovej rovnováhe pri obsadzovaní riadiacich pozícií v 
podnikoch; vyzýva tiež na začlenenie vzdelávania dievčat do dohôd EÚ s rozvojovými 
krajinami;

Práva dieťaťa

37. zdôrazňuje, že maloletí sú často vystavení osobitným formám zneužívania, ako je 
násilné manželstvo detí, prostitúcia detí, využívanie detských vojakov, mrzačenie 
pohlavných orgánov, detská práca a obchodovanie s deťmi, najmä v období 
humanitárnych kríz a ozbrojených konfliktov, a preto si vyžadujú zvýšenú ochranu; 
osobitne upozorňuje na deti bez štátnej príslušnosti, deti migrantov a utečencov; vyzýva 
EÚ, aby spolupracovala s krajinami mimo EÚ s cieľom skoncovať so skorými, 
detskými a nútenými manželstvami tým, že sa stanoví 18 rokov ako zákonný minimálny 
vek na uzavretie manželstva, bude sa vyžadovať overenie veku oboch manželov a ich 
úplného a slobodného súhlasu, pričom sa zavedú povinné sobášne záznamy a zabezpečí 
sa dodržiavanie týchto pravidiel; žiada, aby sa prijali nové iniciatívy EÚ zamerané na 
presadzovanie a ochranu práv dieťaťa vrátane prevencie a boja proti zneužívaniu detí vo 



PE641.241v03-00 18/46 RR\1194964SK.docx

SK

svete, aby sa rehabilitovali a do spoločnosti opätovne začlenili deti postihnuté 
konfliktom, najmä deti, ktoré sú obeťami extrémistických skupín a deti, ktoré trpia 
viacnásobnou a prierezovou diskrimináciou, a aby sa im poskytlo chránené prostredie 
založené na rodine a komunite ako prirodzenom kontexte života, v ktorom má zásadný 
význam starostlivosť a vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala medzinárodné hnutie na 
obhajobu práv dieťaťa, okrem iného organizovaním medzinárodnej konferencie o 
ochrane detí v nestabilnom prostredí; opätovne zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné na 
celom svete ratifikovať a uplatňovať Dohovor OSN o právach dieťaťa a jeho opčné 
protokoly;

Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb 

38. odsudzuje svojvoľné zadržiavanie, mučenie, prenasledovanie a zabíjanie LGBTI osôb; 
konštatuje, že v niekoľkých krajinách po celom svete LGBTI osoby stále čelia 
prenasledovaniu a násiliu na základe svojej sexuálnej orientácie; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že v mnohých krajinách je homosexualita stále trestná, pričom v niektorých 
z nich je možné udeliť trest smrti z dôvodu homosexuality; domnieva sa, že násilné 
praktiky a činy páchané voči osobám z dôvodu ich sexuálnej orientácie by nemali 
zostať bez trestu a je nutné s nimi skoncovať; vyzýva na vykonávanie usmernení EÚ 
týkajúcich sa presadzovania a ochrany všetkých ľudských práv lesieb, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálov (LGBTI),

Práva osôb so zdravotným postihnutím 

39. víta ratifikáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; pripomína 
význam jeho účinného vykonávania členskými štátmi EÚ aj inštitúciami EÚ; 
zdôrazňuje význam nediskriminácie a potrebu dôveryhodne uplatňovať zásadu 
univerzálnej prístupnosti a zabezpečiť všetky práva osôb so zdravotným postihnutím vo 
všetkých príslušných politikách EÚ vrátane rozvojovej politiky; vyzýva na vytvorenie 
globálneho centra excelentnosti zameraného na perspektívne a podnikateľské zručnosti 
ľudí so zdravotným postihnutím;

Boj proti diskriminácii

40. s veľkým znepokojením berie na vedomie rozsah a dôsledky kastovnej hierarchie, 
diskriminácie z dôvodu príslušnosti ku kaste a pretrvávajúce porušovanie ľudských práv 
na základe príslušnosti ku kaste vrátane odopierania prístupu k právnemu systému alebo 
zamestnaniu a pretrvávajúcej segregácie, chudoby a stigmatizovania, prekážok z 
dôvodu príslušnosti ku kaste, pokiaľ ide o vykonávanie základných ľudských práv a 
uľahčenie ľudského vývoja; opakuje svoju výzvu na vypracovanie politiky EÚ v oblasti 
diskriminácie na základe príslušnosti ku kaste a vyzýva EÚ, aby konala na základe 
svojich vážnych obáv týkajúcich sa diskriminácie na základe príslušnosti ku kaste; žiada 
prijatie nástroja EÚ na prevenciu a odstránenie diskriminácie z dôvodu príslušnosti ku 
kaste; opätovne vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zintenzívnili úsilie a podporili 
iniciatívy na úrovni OSN a na úrovni delegácií s cieľom odstrániť diskrimináciu na 
základe príslušnosti ku kaste: poznamenáva, že tieto iniciatívy by mali zahŕňať podporu 
osobitných ukazovateľov, rozčlenených údajov a osobitných opatrení na boj proti 
diskriminácii na základe príslušnosti ku kaste pri realizácii a monitorovaní cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja do roku 2030 a dodržiavania nového usmerňovacieho nástroja 
OSN týkajúceho sa diskriminácie na základe pôvodu a podpory štátov; 
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Domorodé obyvateľstvo

41. vyjadruje hlboké znepokojený nad tým, že pôvodné obyvateľstvo čelí na celom svete 
rozsiahlej a systematickej diskriminácii a perzekúcii po celom svete vrátane 
svojvoľného zatýkania a zabíjania obhajcov ľudských práv, núteného presídľovania, 
zaberania pôdy a porušovania ich práv korporáciami; konštatuje, že väčšina pôvodného 
obyvateľstva žije pod hranicou chudoby; vyzýva všetky štáty, aby pôvodné 
obyvateľstvo začlenili do rozhodovacieho procesu o stratégiách na boj proti zmene 
klímy; vyzýva krajiny, aby ratifikovali ustanovenia Dohovoru MOP č. 169 o pôvodnom 
a kmeňovom obyvateľstve;

Sloboda myslenia, svedomia, náboženstva alebo viery

42. zdôrazňuje, že právo na slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania alebo 
viery (všeobecnejšie známe ako sloboda náboženského vyznania alebo viery, ktoré 
zahŕňa aj právo neveriť, zastávať teistické, neteistické, agnostické či ateistické 
presvedčenie a právo odpadlíctva od viery neveriť a nevyznávať žiadne náboženstvo, 
musí byť zaručené na celom svete a bez akýchkoľvek podmienok; naliehavo vyzýva 
Komisiu, ESVČ a členské štáty, aby zintenzívnili presadzovanie slobody náboženstva a 
viery a aby začali dialóg so štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti a skupín 
jednotlivých vierovyznaní, nenáboženských, humanistických a filozofických skupín a 
komunít s cieľom predchádzať násiliu, prenasledovaniu, netolerantnosti a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, filozofických názorov a náboženstva alebo viery; 
odsudzuje právne predpisy zamerané proti konverzii a proti rúhaniu, ktoré reálne 
obmedzujú slobodu náboženstva a viery náboženských menšín a ateistov a dokonca im 
túto slobodu upierajú; takisto naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a členské štáty, aby v 
plnej miere vykonávali usmernenia EÚ týkajúce sa slobody náboženského vyznania a 
viery; 

43. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby naďalej budovala spojenectvá a posilnila spoluprácu 
so širokou škálou krajín a regionálnych organizácií s cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu 
vo vzťahu k slobode náboženstva alebo viery, a to najmä v oblastiach konfliktov, kde sú 
veriace skupiny ako kresťania na Blízkom východe najviac zraniteľné; plne podporuje 
to, že EÚ má v praxi vedúce postavenie, pokiaľ ide o tematické rezolúcie Rady OSN pre 
ľudské práva a Valného zhromaždenia OSN týkajúce sa slobody náboženstva a viery; 

44. podporuje prácu a úsilie osobitného vyslanca pre podporu slobody náboženstva alebo 
viery mimo EÚ; opätovne vyzýva Radu a Komisiu, aby uskutočnili transparentné a 
komplexné posúdenie účinnosti a pridanej hodnoty pozície osobitného vyslanca v 
procese obnovenia a posilnenia ich mandátu a pozície Komisiou; trvá na tom, aby mala 
ich práca primerané zdroje s cieľom zvýšiť účinnosť EÚ v tejto oblasti; pripomína Rade 
a Komisii potrebu primeranej podpory v rámci trvalej konzultácie s náboženskými a 
filozofickými organizáciami, inštitucionálneho mandátu, funkcie a povinností 
osobitného vyslanca na presadzovanie slobody náboženského vyznania a viery mimo 
EÚ, a to tým, že sa preskúma možnosť viacročného obdobia, ktoré podlieha 
každoročnému preskúmaniu, a rozvoj pracovných sietí v rámci všetkých príslušných 
inštitúcií EÚ v súlade s uznesením z 15. januára 2019 o usmerneniach EÚ a mandáte 
osobitného vyslanca EÚ pre presadzovanie slobody náboženského vyznania a viery 
mimo EÚ;



PE641.241v03-00 20/46 RR\1194964SK.docx

SK

Sloboda vyjadrovania, tlače a právo na informácie

45. dôrazne odsudzuje zabíjanie, únosy, väznenie a zastrašovanie mnohých novinárov, 
blogerov a oznamovateľov a útoky proti nim, a to aj fyzickými a súdnymi 
prostriedkami, a hrozby, ktorým čelili v roku 2018; vyzýva EÚ, aby v budúcnosti 
vynaložila všetko úsilie na ich ochranu; pripomína, že sloboda prejavu a sloboda médií 
podporujú pluralitnú kultúru a sú základnými zložkami demokratickej spoločnosti; 
pripomína, že novinári by mali mať možnosť vykonávať svoje povolanie bez strachu z 
trestného stíhania alebo väznenia; zdôrazňuje, že akékoľvek obmedzenie slobody 
prejavu a slobody médií, napríklad odstraňovanie online obsahu, musí byť výnimočné, 
pričom sa musí venovať osobitná pozornosť zásadám nevyhnutnosti a proporcionality a 
musí byť stanovené zákonom a súdené na súde; 

46. vyzýva EÚ, jej členské štáty a najmä osobitného zástupcu EÚ, aby venovali osobitnú 
pozornosť ochrane slobody prejavu a slobode, nezávislosti a pluralite médií na celom 
svete, aby lepšie monitorovali všetky formy obmedzení – online alebo offline – týkajúce 
sa slobody prejavu a médií, aby systematicky odsudzovali takéto obmedzovanie a aby 
využívali všetky diplomatické prostriedky a nástroje, ktoré sú k dispozícii na ich 
odstránenie; zdôrazňuje, že je dôležité odsudzovať nenávistné slovné prejavy 
a podnecovanie násilia na internete aj mimo neho a bojovať proti týmto javom, ktoré 
predstavujú priame ohrozenie právneho štátu a hodnôt, ktoré predstavujú ľudské práva; 
podporuje iniciatívy, ktoré pomáhajú rozlišovať medzi falošnými správami alebo 
propagačnými dezinformáciami a informáciami zhromaždenými ako súčasť skutočnej a 
nezávislej žurnalistiky; zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia účinného a systematického 
vykonávania usmernení EÚ týkajúcich sa slobody prejavu online a offline a 
pravidelného monitorovania ich vplyvu;

Trest smrti, mučenie a iné formy zlého zaobchádzania

47. odsudzuje využívanie mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania a trestu 
smrti, ktoré sa stále uplatňujú v mnohých krajinách; je znepokojený počtom 
odsudzujúcich rozsudkov vynesených a popráv vykonaných na základe dôvodov, ktoré 
nespĺňajú vymedzenie závažných zločinov, čo je v rozpore s medzinárodným právom; 
vyzýva krajiny, ktoré tak ešte neurobili, aby zaviedli okamžité moratórium na trest smrti 
ako krok smerujúci k jeho zrušeniu; vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoje úsilie o 
odstránenie mučenia a trestu smrti; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby boli osobitne 
opatrné, pokiaľ ide o štáty, ktoré hrozia obnovením trestu smrti zákonom alebo 
skutkami; vyzýva na skoncovanie s celosvetovým obchodom s tovarom používaným na 
mučenie a vykonávanie trestu smrti;

48. považuje za nevyhnutné bojovať proti všetkým formám mučenia väznených alebo 
zadržiavaných osôb a zlého zaobchádzania s nimi vrátane psychologického zneužívania, 
ako aj zintenzívniť úsilie o zaistenie dodržiavania medzinárodného práva v tejto oblasti 
a zaistiť obetiam ochranu; vyjadruje vážne znepokojenie nad stavom väzníc a 
väzenských podmienok v mnohých krajinách vrátane prístupu k starostlivosti a liekom, 
najmä pokiaľ ide o choroby ako hepatitída alebo HIV; pripomína, že odmietnutie 
prístupu väzňom k zdravotnej starostlivosti sa považuje za zlé zaobchádzanie alebo 
dokonca mučenie a môže sa považovať za odmietnutie pomoci osobe v nebezpečenstve; 
víta revidovanú politiku EÚ voči tretím krajinám v oblasti mučenia a iného krutého, 
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neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania; vyzýva členské štáty, aby 
presadzovali ochranné prvky proti mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu vo všetkých 
svojich krokoch a politikách; 

49. víta skutočnosť, že v roku 2017 došlo k založeniu koordinačnej skupiny EÚ pre boj 
proti mučeniu; víta v tomto smere aktualizáciu právnych predpisov EÚ, ktorá sa 
požadovala v legislatívnom uznesení z 29. novembra 2018 o obchodovaní s určitým 
tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, 
neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie12; zdôrazňuje význam 
ďalšieho posilňovania spolupráce s mechanizmami OSN, regionálnymi subjektmi 
a príslušnými aktérmi ako MTS, organizácie občianskej spoločnosti a obhajcovia 
ľudských práv v rámci boja proti mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu;

Podnikanie a ľudské práva

50. opätovne potvrdzuje, že činnosti všetkých spoločností bez ohľadu na to, či pôsobia na 
domácej alebo cezhraničnej úrovni, musia byť v plnom súlade s medzinárodnými 
normami v oblasti ľudských práv; okrem toho opätovne potvrdzuje, že je dôležité 
podporovať sociálnu zodpovednosť podnikov; zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
nadnárodné spoločnosti zohrávali hlavnú úlohu pri podpore medzinárodných noriem 
podnikania a ľudských práv; pripomína zodpovednosť podnikov za zaistenie toho, aby 
ich operácie a dodávateľské reťazce neboli zapojené do porušovania ľudských práv, ako 
sú nútená detská práca, porušovanie práv pôvodného obyvateľstva, zaberanie pôdy, 
hrozby a útoky namierené proti obhajcom ľudských práv a úpadok životného prostredia; 

51. zdôrazňuje, že treba vytvoriť medzinárodný záväzný nástroj na reguláciu činností 
nadnárodných spoločností a iných spoločností v rámci medzinárodného práva v oblasti 
ľudských práv; žiada legislatívny návrh týkajúci sa ľudských práv a náležitej 
starostlivosti s cieľom predchádzať prípadom zneužívania v celosvetových operáciách 
spoločností a zlepšiť prístup obetí  firemného pochybenia k spravodlivosti; zdôrazňuje, 
že je dôležité, aby všetky krajiny uplatňovali hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv, a vyzýva tie členské štáty EÚ, ktoré ešte neprijali národné akčné plány v 
oblasti obchodných práv, aby tak urobili čo najskôr; nabáda EÚ a jej členské štáty, aby 
sa konštruktívne podieľali na činnosti medzivládnej pracovnej skupiny OSN pre 
nadnárodné korporácie a iné podniky v súvislosti s ľudskými právami; považuje to za 
nevyhnutný krok vpred pri presadzovaní a ochrane ľudských práv; 

52. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby boli projekty podporované Európskou 
investičnou bankou (EIB) a Európskou bankou pre rekonštrukciu a rozvoj (EBRR) v 
súlade s politikami a záväzkami EÚ v oblasti ľudských práv a aby existovali 
mechanizmy zodpovednosti, ktorými môžu jednotlivci upozorňovať na prípady 
porušenia pravidiel súvisiace s činnosťami EIB a EBRR; domnieva sa, že 
medziinštitucionálna pracovná skupina EÚ pre podnikanie a ľudské práva by bola 
užitočným dodatočným nástrojom; vyzýva súkromný sektor, najmä finančné, 
poisťovacie a dopravné spoločnosti, aby poskytovali svoje služby humanitárnym 
aktérom vykonávajúcim pomocné činnosti, pričom je nutné v plnej miere dodržiavať 
humanitárne výnimky a výnimky, ktoré sa uvádzajú v právnych predpisoch EÚ; víta 

12 Prijaté texty, P8_TA(2018)0467. 
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zriadenie úradu nezávislého kanadského ombudsmana pre zodpovedný podnik;

53. pozitívne hodnotí systém preferencií VSP+ ako prostriedok na podporu účinného 
vykonávania 27 ťažiskových medzinárodných dohovorov o ľudských právach a 
pracovných normách; uznáva, že globálne hodnotové reťazce prispievajú k posilňovaniu 
základných medzinárodných pracovných, environmentálnych a sociálnych noriem a 
predstavujú príležitosť pre trvalo udržateľný pokrok, najmä v rozvojových krajinách 
a v krajinách vystavených z dôvodu zmeny klímy väčšiemu riziku; zdôrazňuje, že 
krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ a ktoré využívajú preferenčný systém VSP +, by mali 
preukázať pokrok vo všetkých aspektoch ľudských práv; konštatuje, že posilnené 
a účinné monitorovacie mechanizmy by mohli posilniť pákový potenciál systémoch 
obchodných preferencií v reakcii na porušovanie ľudských práv; podporuje zavedenie a 
vykonávanie doložiek o podmienenosti dodržiavania ľudských práv v medzinárodných 
dohodách medzi EÚ a krajinami mimo EÚ, a to aj v oblasti obchodu a investícií; 
vyzýva Komisiu, aby systematicky monitorovala uplatňovanie týchto doložiek s cieľom 
zabezpečiť, aby ich prijímajúce krajiny dodržiavali, a aby pravidelne informovala 
Parlament o dodržiavaní ľudských práv partnerskými krajinami;

Nové technológie a ľudské práva

54. zdôrazňuje význam vypracovania stratégie EÚ zameranej na zavádzanie nových 
technológií, ako sú umelá inteligencia, v službách ľudí, a riešenia potenciálnej hrozby 
nových technológií v oblasti ľudských práv vrátane dezinformácií, hromadného 
sledovania, falošných správ, nenávistných slovných prejavov, štátom podporovaných 
obmedzení a zneužívania umelej inteligencie; ďalej zdôrazňuje osobitnú hrozbu, ktorú 
tieto technológie môžu predstavovať v kontrole, obmedzovaní a oslabovaní legitímnych 
činností; zdôrazňuje význam dosiahnutia správnej rovnováhy medzi ľudskými právami, 
najmä právom na súkromie a inými legitímnymi úvahami, ako sú bezpečnosť alebo boj 
proti trestnej činnosti, terorizmu a extrémizmu; vyjadruje znepokojenie nad rastúcim 
zavádzaním určitých technológií na kybernetický dohľad s dvojakým použitím proti 
aktivistom v oblasti ľudských práv, novinárom, politickým oponentom a právnikom; 

55. vyzýva EÚ a členské štáty, aby komunikovali s vládami tretích krajín s cieľom 
skoncovať s represívnymi praktikami a právnymi predpismi v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti a boja proti terorizmu; pripomína záväzok každoročne aktualizovať prílohu 
I k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009, v ktorej sa uvádza zoznam položiek s dvojakým 
použitím, pre ktoré sa vyžaduje povolenie; zdôrazňuje potrebu účinnej digitálnej 
spolupráce medzi vládami, súkromným sektorom, občianskou spoločnosťou, 
akademickou a technickou obcou, sociálnymi partnermi a inými zainteresovanými 
stranami s cieľom zaistiť bezpečnú a inkluzívnu digitálnu budúcnosť pre všetkých v 
súlade s medzinárodnými právnymi predpismi v oblasti ľudských práv.

Migranti a utečenci

56. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť základné príčiny migračných tokov, ako sú vojny, 
konflikty, autoritárske režimy, prenasledovanie, siete nelegálnej migrácie, 
obchodovanie s ľuďmi, prevádzačstvo, chudoba, ekonomická nerovnosť a zmena klímy, 
a nájsť dlhodobé riešenia založené na rešpektovaní ľudských práv a na dôstojnosti; 
zdôrazňuje potrebu vytvorenia legálnych kanálov a trás pre migráciu a, ak je to možné, 
uľahčenia dobrovoľných návratov, a to aj v súlade so zásadou nenavracania; 
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57. žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer utečeneckej krízy vrátane hľadania udržateľných 
riešení konfliktov, a to budovaním spolupráce a partnerstiev s príslušnými tretími 
krajinami; domnieva sa, že dodržiavanie medzinárodného práva v oblasti utečencov 
a ľudských práv je dôležitým stavebným kameňom spolupráce s tretími krajinami; 
zdôrazňuje, že v súlade s globálnymi paktmi o migrácii a utečencoch je potrebné prijať 
skutočné opatrenia na posilnenie sebestačnosti utečencov, rozšíriť prístup k riešeniam 
tretích krajín, zlepšiť podmienky v oblasti ľudských práv pri riadení migrácie, najmä v 
krajinách pôvodu alebo tranzitu, a zaistiť bezpečný a dôstojný návratu; vyzýva EÚ a jej 
členské štáty, aby boli plne transparentné, pokiaľ ide o politiky spolupráce a 
prideľovanie finančných prostriedkov tretím krajinám na spoluprácu v oblasti migrácie; 
považuje za dôležité, aby zdroje určené na rozvoj a spoluprácu neboli odklonené od 
svojich cieľov a aby z nich nemali prospech tí, ktorí sú zodpovední za porušovanie 
ľudských práv; vyzýva EÚ, aby podporila iniciatívu UNHCR zameranú na ukončenie 
stavu bez štátnej príslušnosti do roku 2024 v EÚ i mimo nej; 

58. odsudzuje úmrtia utečencov a migrantov a porušovanie ľudských práv v Stredozemnom 
mori; odsudzuje aj útoky na mimovládne organizácie, ktoré týmto ľuďom pomáhajú; 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili objem humanitárnej pomoci pre nútene 
vysídlené osoby; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby poskytli podporu komunitám, ktoré 
hostia utečencov; trvá na tom, aby bolo vykonávanie globálnych paktov o migrácii a 
utečencoch preto spojené s plnením programu OSN do roku 2030, ako sa uvádza v 
cieľoch strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými investíciami v rozvojových 
krajinách;

59. zdôrazňuje, že núdzový stav klímy a masová strata biodiverzity predstavujú hlavnú 
hrozbu pre ľudské práva; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby pracovali na stratégii EÚ na 
ochranu zdravého životného prostredia tým, že budú úzko spolupracovať s tretími 
krajinami a medzinárodnými organizáciami, ako je UNHCR, ktorá nedávno začala 
spoločnú stratégiu s Programom OSN pre životné prostredie (UNEP); zdôrazňuje, že 
podľa odhadu OSN sa do roku 2050 zvýši počet environmentálnych utečencov; 
pripomína záväzky a povinnosti štátov a iných zodpovedných subjektov v oblasti 
zmierňovania dôsledkov zmeny klímy a predchádzania negatívnych vplyvov na ľudské 
práva; víta medzinárodné úsilie zamerané na presadzovanie väzby medzi 
environmentálnymi otázkami a otázkami súvisiacimi s a prírodnými katastrofami a so 
zmenou klímy a ľudskými právami; vyzýva EÚ, aby sa aktívne zapájala do 
medzinárodnej diskusie o možnom normatívnom rámci pre ochranu osôb vysídlených z 
dôvodu zmeny životného prostredia a klímy;

Podpora demokracie 

60. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej aktívne podporovať demokratický a účinný 
politický pluralizmus v inštitúciách pôsobiacich v oblasti ľudských práv, nezávislé 
médiá, parlamenty a občiansku spoločnosť v ich úsilí o podporu demokratizácie, a to 
spôsobom citlivým voči kontextu a zohľadňujúcim kultúrne a národné pozadie 
príslušných tretích krajín v záujme posilnenia dialógu a partnerstva; pripomína, že 
ľudské práva sú základným kameňom procesu demokratizácie; s uspokojením berie na 
vedomie konzistentné pôsobenie Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) na 
západnom Balkáne a v rámci Východného partnerstva a južného susedstva EÚ s cieľom 



PE641.241v03-00 24/46 RR\1194964SK.docx

SK

presadzovať demokraciu a dodržiavanie základných práv a slobôd; pripomína, že 
skúsenosti a poznatky získané z prechodu k demokracii v rámci politiky rozširovania a 
v oblasti susedskej politiky by mohli pozitívne prispieť k identifikácii najlepších 
postupov, ktoré by sa mohli použiť na podporu a konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete; pripomína, že rozšírenie EÚ sa preukázalo ako 
najúčinnejší nástroj na podporu demokracie, zásad právneho štátu a ľudských práv na 
európskom kontinente a že preto by možnosť pristúpenia k EÚ mala zostať otvorená pre 
krajiny, ktoré chcú vstúpiť do EÚ a vykonávať európske reformy, ako je uvedené v 
článku 49 Zmluvy o EÚ; naliehavo vyzýva EÚ, aby počas celého procesu rozširovania 
dôsledne sledovala vykonávanie ustanovení na ochranu práv osôb patriacich k 
národnostným menšinám; 

61. víta závery Rady zo 14. októbra 2019 týkajúce sa demokracie ako začiatok procesu 
aktualizácie a posilňovania prístupu EÚ k posilňovaniu demokracie; v tomto smere 
zdôrazňuje úlohu vzdelávania v oblasti ľudských práv a demokratizácie ako základného 
nástroja na upevnenie týchto hodnôt v Európskej únii aj za jej hranicami; zdôrazňuje 
význam prijatia osobitných pravidiel financovania programov EÚ na podporu 
demokracie, a to so zreteľom na povahu demokratických zmien; zdôrazňuje, že je 
potrebné investovať do primeraných zdrojov v záujme lepšej koordinácie programov na 
podporu demokracie a politických priorít; podporuje úsilie o zabezpečenie 
transparentnosti pomoci EÚ v tejto oblasti; vyjadruje odhodlanie presadzovať väčšiu 
transparentnosť demokratických procesov, najmä financovania politických a 
tematických kampaní rôznymi neštátnymi subjektmi;

62 opätovne zdôrazňuje svoje pozitívne vnímanie pretrvávajúcej podpory EÚ zameranej na 
volebné procesy a poskytovanie volebnej pomoci, ako aj podpory domácim 
pozorovateľom; v tejto súvislosti víta a v plnej miere podporuje prácu skupiny 
Európskeho parlamentu na podporu demokracie a koordináciu volieb; pripomína 
význam vhodného nadviazania na správy a odporúčania volebných pozorovateľských 
misií spôsobu zvýšenia ich vplyvu a posilnenia podpory EÚ na presadzovanie 
demokratických noriem v dotknutých krajinách; zdôrazňuje, že je potrebné podporovať 
demokraciu počas celého volebného cyklu dlhodobými pružnými programami 
odrážajúcimi povahu demokratickej zmeny; naliehavo vyzýva na dôkladné sledovanie 
prípadov porušovania ľudských práv kandidátov počas volebných procesov, najmä tých, 
ktorí patria do zraniteľných skupín alebo menšín;

°

° °

63. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských 
štátov, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi 74. 
zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, predsedovi Rady OSN pre ľudské práva, 
vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a vedúcim delegácií EÚ.
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ANNEX I

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN 
JANUARY AND DECEMBER 2018

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
THE PARLIAMENT

BAHRAIN
Nabeel Rajab

Nabeel Rajab is a leading human 
rights defender in Bahrain. He 
served a two-year prison sentence 
between 2012 and 2014 for his role 
in helping to lead and organise 
demonstrations in Bahrain. He was 
again arrested in June 2016 and, on 
21 February 2018, he was 
sentenced by the High Criminal 
Court to five years in prison for 
tweets, wherein he criticized 
Bahrain's government. On 5 June 
2018, the High Court of 
Appeal ruled to uphold the 
sentence against him for 
‘disseminating false rumours in 
time of war’, ‘insulting a 
neighbouring country’  and 
‘insulting a statutory body’ in 
relation to tweets he posted on 
alleged torture in Bahrain’s Jaw 
prison and the Saudi Arabia-led 
coalition air strikes in Yemen.

In its Resolution of 12 June 2018, 
the European Parliament: 

- Calls for the immediate release 
of all those detained solely for 
their peaceful human rights and 
political activities; calls for an end 
to all acts of violence, harassment, 
intimidation, including at judicial 
level, and censorship of human 
rights defenders, political 
opponents, protesters, civil society 
actors and their relatives within 
and outside the country by the 
state authorities, security forces 
and services; condemns the 
ongoing crackdown on 
fundamental democratic rights, 
notably freedom of expression, 
association and assembly, political 
pluralism, peaceful dissent and the 
rule of law in Bahrain;

-  Calls for the immediate and 
unconditional release of Mr Rajab, 
for any remaining charges against 
him to be dropped, and for the 
authorities to ensure that, pending 
his release, he is not subjected to 
torture or other ill-treatment and 
has regular access to his family, 
lawyers of his choice and 
adequate healthcare;

- Condemns the detention of 
Nabeel Rajab, which violates, 
among other things, his right to 
freedom of expression and his 
freedom of movement.
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BANGLADESH
Shahidul Alam

Maroof Zaman and Mir 
Ahmad Bin Quasem

Shahidul Alam is an 
internationally recognised and 
award-winning Bangladeshi 
photojournalist, a teacher and 
activist. He was forcibly abducted 
from his home on 5 August 2018 
and imprisoned after speaking out 
on student protests and criticising 
the use of violence by the 
authorities. He had allegedly been 
denied adequate medical treatment 
and subjected to torture. He was 
released from prison on 20 
November 2018. after being 
granted bail.

On 4 December 2017, former 
Ambassador Maroof Zaman 
disappeared on his way to Dhaka 
airport. Mir Ahmad Bin Quasem 
is a barrister who was allegedly 
abducted by security forces on 5 
August 2016. UN human rights 
experts and international human 
rights groups have reported a 
discernible pattern in Bangladesh 
of extrajudicial executions, mass 
arbitrary arrests and enforced 
disappearances such as the cases of 
Maroof Zaman and Mir Ahmad 
Bin Quasem

In its Resolution of 15 November 
2018, the European Parliament:

- Calls on the Bangladeshi 
authorities to conduct independent 
investigations into reports of 
extrajudicial killings, enforced 
disappearances and excessive use 
of force, including the cases of 
Maroof Zaman and Mir Ahmad 
Bin Quasem, and to bring those 
responsible to justice in 
accordance with international 
standards; 

- Calls on the Bangladeshi 
authorities to immediately and 
unconditionally release Shahidul 
Alam, drop all charges against 
him, and allow him to continue his 
legitimate human rights work; 
insists that the Bangladeshi 
authorities must take all necessary 
measures to guarantee Shahidul 
Alam’s physical and 
psychological integrity and 
security, as well as that of his 
family, and ensure that, while in 
detention, Shahidul Alam is 
treated in a manner that adheres to 
international principles and 
standards; calls on the 
Bangladeshi authorities to launch 
an immediate and public 
investigation into the allegations 
that Shahidul Alam has been 
tortured, and to bring the 
perpetrators to justice;

- Calls on the Bangladeshi 
authorities to conduct independent 
investigations into reports of 
extrajudicial killings, enforced 
disappearances and excessive use 
of force, including the cases of 
Maroof Zaman and Mir Ahmad 
Bin Quasem, and to bring those 
responsible to justice in 
accordance with international 
standards.
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BELARUS
Mikhail Zhamchuzhny 
and Dzmitry Paliyenka

Henadz Fiadynich and 
Ihar Komlik

Mikhail Zhamchuzhny is the 
founder of the human rights 
organisation ‘Platform 
innovation’. He was sentenced to 6 
years imprisonment in a penal 
colony by the Vitebsk regional 
court in June 2015. 

On 12 October 2016, Dzmitry 
Paliyenka was sentenced to 2 
years imprisonment after taking 
part in a peaceful protest of 
cyclists. He was released from 
prison on 14 October 2018.

On 24 August 2018, Henadz 
Fiadynich, chairperson of the 
Belarusian Independent Trade 
Union of Radio Electronic Industry 
Workers (REP), and Ihar Komlik, 
the Union’s accountant, were 
convicted of tax evasion. The 
charges were politically motivated. 
The trade union leaders were 
sentenced to 4 years of restricted 
freedom and are not eligible to 
hold official posts for the period of 
5 years.

In its resolution of 19 April 2018, 
the European Parliament:

- Strongly calls for the release of 
Mikhail Zhamchuzhny and 
Dzmitry Paliyenka, two civil 
society activists currently detained 
for political reasons, and for all 
former political prisoners to be 
rehabilitated and their civil and 
political rights restored.

In its resolution of 4 October 2018, 
the European Parliament:

- Calls on the authorities to allow 
all independent trade unions to 
play their legitimate and central 
role in civil society without 
hindrance; regrets the conviction 
on 24 August 2018 of Henadz 
Fiadynich and Ihar Komlik, 
activists of the independent trade 
union REP, to four years of 
restricted freedom.

BURUNDI
Germain Rukuki, Nestor 
Nibitanga, Emmanuel 
Nshimirimana, Aimé 
Constant Gatore and, 
Marius Nizigama

Burundi has faced a political, 
human rights and humanitarian 
crisis since April 2015. Many 
human rights activists have been 
arrested and served lengthy prison 
sentences, most notably Germain 
Rukuki, Nestor Nibitanga, 
Emmanuel Nshimirimana, Aimé 
Constant Gatore and Marius 
Nizigama. 

In its Resolution of 5 July 2018, the 
European Parliament:

- Denounces once again the 
intimidation, repression, violence 
and harassment of journalists, 
opposition supporters and human 
rights defenders;

- Calls on the Burundian 
authorities to respect the rule of 
law and fundamental human rights, 
such as freedom of expression and 
freedom of the media, and to 
immediately and unconditionally 
release Germain Rukuki, Nestor 
Nibitanga, Emmanuel 
Nshimirimana, Aimé Constant 
Gatore and Marius Nizigama, five 
human rights defenders who have 
been detained solely for their 
human rights work but stand 
accused by the authorities of 
undermining the internal security 
of the state.

Jean Bigirimana The journalist Jean Bigirimana 
disappeared on 22 July 2016. He is 
one of the many victims of 
enforced disappearances.

- Demands that the Burundian 
authorities launch investigations 
with regard to the situation of the 
journalist Jean Bigirimana.
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CAMBODIA
Kem Sokha
Sam Rainsy

Kem Sokha, is the President of the 
Cambodia National Rescue Party 
(CNRP), an opposition party in 
Cambodia. On 3 September 2017, 
he was arrested and then charged 
with treason. On 16 November 
2017, the Supreme Court 
announced the dissolution of the 
CNRP, at the end of a one-day 
hearing, and banned 118 CNRP 
politicians from being politically 
active for five years.

On 10 September 2018, he was 
released on bail, and subsequently 
placed under house arrest. 

Sam Rainsy was the previous 
President of the CNRP. He was 
convicted of criminal defamation 
and lives in exile.

In its Resolution of 13 September 
2018, the European Parliament: 

- Notes that Kem Sokha was 
released from prison on bail under 
strict conditions; denounces the 
fact that Kem Sokha has been 
placed under house arrest; calls for 
all charges against Kem Sokha to 
be dropped and for his immediate 
and full release; calls, furthermore, 
for other politically motivated 
charges and rulings against 
opposition politicians, including 
Sam Rainsy, to be dropped 
immediately;

-  Is worried about the condition of 
Kem Sokha’s health, and calls on 
the Cambodian authorities to allow 
him to receive appropriate medical 
treatment; asks the Government to 
allow Kem Sokha to meet foreign 
diplomats, UN officials and human 
rights observers; 

CHINA
Wu Gan, Xie Yang, Lee 
Ming-che, Tashi 
Wangchuk and Tibetan 
monk Choekyi

Wu Gang has been involved in 
human rights activism since May 
2008. He supported the woman 
charged with murder in the Deng 
Yujiao incident in 2009. Since then 
he has advocated online and on the 
streets for a number of human 
rights cases.

In spring 2015 Wu started working 
for the Beijing Fengrui Law Firm, 
but on 20 May 2015 he was 
detained by police in Nanchang, 
and on 7 July he was formerly 
arrested and charged with inciting 
subversion of state power, and then 
in 16 August he was charged with 
subversion of state power.

On 26 December 2017 he was 
found guilty of subverting state 
power and sentenced to eight years 
in prison, which is one of the 
harshest sentences given to a 
Chinese human rights activist since 
the start of China's crackdown on 
lawyers and activists in 2015.

Xie Yang is a human rights lawyer 
who represented the family of Xu 
Chunhe, a man shot dead by police 
in Heilongjiang Province in May 

In its Resolution of 18 January 
2018, the European Parliament:

- Urges the Chinese authorities to 
release immediately and 
unconditionally all human rights 
defenders, activists, lawyers, 
journalists and petitioners being 
detained for their human rights 
work, and to end the ongoing 
crackdown against them, which is 
being perpetrated in the form of 
detention, judicial harassment and 
intimidation;

-  Calls on the Government of the 
People’s Republic of China to 
release Wu Gan immediately and 
unconditionally, as he has been 
imprisoned solely for peacefully 
exercising his right to freedom of 
expression and assembly, and – 
pending his release – to ensure that 
he has regular, unrestricted access 
to his family and lawyers of his 
choice, and is not subjected to 
torture or other ill-treatment; 

-  Calls on the Government of the 
People’s Republic of China to 
release Wu Gan immediately and 
unconditionally, as he has been 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia_National_Rescue_Party
https://en.wikipedia.org/wiki/Deng_Yujiao_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Deng_Yujiao_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanchang
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2015. He has also represented 
those involved in the New Citizens' 
Movement, the Chinese 
Democracy Party, Christians and 
victims of land grabs. On 26 
December 2017, a court declared 
him guilty of inciting subversion of 
state power but announced that he 
would be exempted from criminal 
penalties.

Lee Ming-che is a Taiwanese 
democracy activist, detained by 
Chinese authorities since March 
2017. On 28 November 2017, a 
sentenced him to five years in 
prison after finding him guilty on 
charges of subverting state power.

Tashi Wangchuk, a Tibetan 
shopkeeper and language rights 
advocate. He has been detained 
since January 2016, when he was 
arrested after he appeared in a New 
York Times video advocating the 
right of Tibetans to learn and study 
in their mother tongue. On 22 May 
2018, he was found guilty of 
inciting separatism and sentenced 
to five years in prison.  

Tibetan monk Choekyi was 
detained in June 2015 after he wore 
a t-shirt with Tibetan writing 
celebrating the Dalai Lama’s 80th 
birthday that year and posted 
messages of good wishes on social 
media. Choekyi was accused of 
being part of an ‘anti-Communist 
Party’ group.

imprisoned solely for peacefully 
exercising his right to freedom of 
expression and assembly, and – 
pending his release – to ensure that 
he has regular, unrestricted access 
to his family and lawyers of his 
choice, and is not subjected to 
torture or other ill-treatment; calls 
for a prompt, effective and 
impartial investigation into torture 
in China and for those responsible 
to be brought to justice;

-  Emphasises the need to 
investigate the allegations of 
torture of Xie Yang;

-  Calls on the Chinese authorities 
to release Lee Ming-che 
immediately and unconditionally, 
and – pending his release – to 
ensure that he is protected from 
torture and other ill-treatment, and 
allowed access to his family, 
lawyers of his choice and adequate 
medical care;

-  Expresses its deep concern at the 
arrest and continued detention of 
Tashi Wangchuk, as well as his 
limited right to counsel, the lack of 
evidence against him and the 
irregularities in the criminal 
investigation; calls for the 
immediate and unconditional 
release of Tashi Wangchuk;

-  Calls on the Chinese authorities 
to release the Tibetan monk 
Choekyi immediately and 
unconditionally; urges the Chinese 
Government to allow his relatives 
and the lawyers of his choice to 
visit him and, in particular, to 
provide him with adequate medical 
care; 

Ilham Tohti, Eli Mamut, 
Hailaite Niyazi, 
Memetjan Abdulla, 
Abduhelil Zunun and 
Abdukerim Abduweli

Ilham Tohti is a Uyghur 
economics professor. He was 
sentenced to life imprisonment on 
23 September 2014 on the charge 
of alleged separatism, after being 
detained in January of the same 
year. He has always rejected 
separatism and violence and has 
sought reconciliation based on 
respect for Uyghur culture. Seven 
of his former students were also 
detained and sentenced to 
imprisonment of between three 
and eight years for alleged 

In its Resolution of 4 October 
2018, the European Parliament:

- Reiterates its call on the Chinese 
Government to immediately and 
unconditionally release Uyghur 
scholar Ilham Tohti and all others 
detained solely for the peaceful 
exercise of their freedom of 
expression and, pending their 
release, calls on China to ensure 
that they have regular, unrestricted 
access to their families and 
lawyers of their choice; calls, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan
https://en.wikipedia.org/wiki/Pro-democracy_camp
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://freetibet.org/take-action/urgent-actions/tashi-wangchuk
https://freetibet.org/news-media/na/tibetan-language-activist-set-stand-trial
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collaboration with Ilham Tohti.

Eli Mamut, Hailaite Niyazi, 
Memetjan Abdulla, Abduhelil 
Zunun and Abdukerim 
Abduweli belong to the Uyghur 
community and have been 
detained in violation of their 
fundamental human rights.

furthermore, for the release of Eli 
Mamut, Hailaite Niyazi, 
Memetjan Abdulla, Abduhelil 
Zunun and Abdukerim Abduweli, 
as requested by the EU during the 
36th round of the EU-China 
Human Rights dialogue held in 
Beijing on 9-10 July 2018.

DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF CONGO
Carbone Beni, Mino 
Bompomi, Palmer 
Kabeya Roger Katanga 
Mwenyemali, Bony 
Dickson Mputu, Grâce 
Tshiunza, Cedrick 
Kalonji and Arciel Beni.

In December 2017, human rights 
defenders – Carbone Beni, Mino 
Bompomi, Palmer Kabeya, 
Roger Katanga Mwenyemali, 
Bony Dickson Mputu, Grâce 
Tshiunza, Cedrick Kalonji and 
Arciel Beni, all affiliated with the 
civil society movement Filimbi – 
were arrested and detained without 
arrest warrants. They were released 
in 2018 after serving prison 
sentences. 

In its Resolution of 18 January 
2018, the European Parliament: 

- Calls on the Congolese 
authorities to proceed with the 
immediate and unconditional 
release of all prisoners of 
conscience.

EGYPT
Giulio Regeni

Giulio Regeni, was an Italian 
doctoral student at Cambridge 
University. He conducted research 
in Cairo on the development of 
independent trade unions in Egypt 
and had contact with opponents of 
the government. He disappeared on 
25 January 2016 after leaving his 
home in Cairo. 

His body was found on 3 February 
2016 next to a road on the outskirts 
of Cairo. It was found to have been 
subjected to severe beating and 
multiple forms of torture.

In its Resolution of 8 February 
2018, the European Parliament:

- Recalls its continued outrage at 
the torture and killing of the Italian 
researcher Giulio Regeni, and 
denounces, once again, the lack of 
progress in the investigation into 
this brutal murder; stresses that it 
will continue to press the European 
authorities to engage with their 
Egyptian counterparts until the 
truth is established on this case and 
the perpetrators are held 
accountable.

Ahmad Amasha, Hanan 
Badr el-Din, Amal Fathy, 
Ezzat Ghoneim, Hoda 
Abdelmoneim, Ibrahim 
Metwally Hegazy, and 
Azzouz Mahgoub 
Mahmoud ‘Shawkan’ 
Abu Zeid, Hisham 
Gaafar, Mohammed 
‘Oxygen’ Ibraim, Ismail 
Iskandarani, Adel Sabri, 
Ahmed Tarek Ibrahim 
Ziada, Alaa Abdelfattah, 
Shady Abu Zaid, 
Mostafa al-Aasar, 
Hassan al-Bannaand and 
Moataz Wadnan

Since late October 2018, at least 40 
human rights workers, lawyers and 
political activists have been 
arrested in Egypt, some of them 
forcibly disappeared. Human 
rights lawyer Ezzat Ghoneim, 
head of the Egyptian Coordination 
for Rights and Freedoms (ECRF), 
has been in pre-trial detention since 
March 2018, charged with ‘human 
rights terrorism’. Human rights 
lawyer Ibrahim Metwally 
Hegazy, co-founder of the League 
of Families of the Disappeared, 
was subjected to enforced 
disappearance and tortured and 
then ordered into arbitrary 
preventive detention, and remains 
in solitary confinement. human 
rights defender Amal Fathy was 
handed a two-year prison sentence 
in September 2018, on charges of 

In its Resolution of 13 December 
2018, the European Parliament:

- Calls on the Egyptian 
Government to immediately and 
unconditionally release human 
rights defenders Ahmad Amasha, 
Hanan Badr el-Din, Amal Fathy, 
Ezzat Ghoneim, Hoda 
Abdelmoneim, Ibrahim Metwally 
Hegazy, and Azzouz Mahgoub and 
media workers Mahmoud 
‘Shawkan’ Abu Zeid, Hisham 
Gaafar, Mohammed ‘Oxygen’ 
Ibraim, Ismail Iskandarani, Adel 
Sabri, Ahmed Tarek Ibrahim 
Ziada, Alaa Abdelfattah, Shady 
Abu Zaid, Mostafa al-Aasar, 
Hassan al-Bannaand and Moataz 
Wadnan, and all others detained 
solely for the peaceful exercise of 
their freedom of expression, in 
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‘spreading false news’ with intent 
to harm the Egyptian state and of 
‘public indecency’ for publishing a 
video on social media criticising 
the government’s failure to combat 
sexual violence.

violation of Egypt’s constitution 
and international obligations; 
pending their release, calls on 
Egypt to allow them full access to 
their families, lawyers of their 
choice and adequate medical care, 
and to conduct credible 
investigations into any allegations 
of ill-treatment or torture.

Ola al-Qaradawi and 
Hosam Khalaf

Ola al-Qaradawi, a Qatari 
national, and her husband Hosam 
Khalaf, an Egyptian national, have 
been detained in appalling 
conditions in Egypt since 30 June 
2017, with no charges formulated 
against either of them. In June 
2018 the UN Working Group on 
Arbitrary Detention found that 
they have been subjected to cruel, 
inhuman or degrading treatment 
that may amount to torture, 
declared their detention arbitrary 
and called on the Egyptian 
government to release them.

- Urges the Egyptian Government 
to put an end to all discriminatory 
measures put in place after June 
2017 against Qatari nationals, with 
particular reference to the case of 
Ola al-Qaradawi and her husband 
Hosam Khalaf.

GAZA STRIP
Avera Mengistu and 
Hisham al-Sayed

Avera Mengistu, an Israeli 
national whose family emigrated to 
Israel from Ethiopia, and Hisham 
al-Sayed, a Palestinian Bedouin 
from Israel, both of whom have 
psychosocial disabilities, are 
believed to be held in unlawful, 
incommunicado detention in the 
Gaza Strip.

In its Resolution of 19 April 2018, 
the European Parliament: 

- Calls for Avera Mengistu and 
Hisham al-Sayed to be freed and 
returned to Israel.

IRAN
Nasrin Sotoudeh

Nasrin Sotoudeh is an Iranian 
human rights lawyer who 
undertook the legal defence of 
dissenters arrested in the 2009 
mass protests, before her own 
arrest in 2010.

When she was awarded the 
Sakharov Prize in 2012, she was 
serving a 6-year jail sentence and 
on a 7-week hunger strike in 
solitary confinement in Iran's Evin 
prison. She was unexpectedly 
released in September 2013, but 
her sentence was not lifted. She 
returned to her activism, defending 
women victims of acid attacks, 
religious minorities and human 
rights campaigns, including the 
campaign for an end to the death 
penalty. 

In June 2018, she was arrested and 
put in prison due to her support for 
the ongoing wave of protesters 

In its Resolution of 13 December 
2018, the European Parliament: 

- Calls on the Government of Iran 
to immediately and 
unconditionally release Nasrin 
Sotoudeh; commends Nasrin 
Sotoudeh for her courage and 
commitment; urges the judiciary 
system of Iran to respect due 
process and fair trial and disclose 
information on the charges against 
Nasrin Sotoudeh;

- Calls on the Iranian authorities to 
ensure that the treatment of Nasrin 
Sotoudeh while in detention 
adheres to the conditions set out in 
the ‘Body of Principles for the 
Protection of All Persons under 
Any Form of Detention or 
Imprisonment’, adopted by UN 
General Assembly resolution 
43/173 of 9 December 1988.
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against compulsory hijab, and 
against torture. In March 2019, she 
was sentenced to 33 years in prison 
and 148 lashes, convicted of 
endangering national security, 
spreading propaganda, 
membership of illegal groups, 
encouraging people to engage in 
corruption and prostitution, and 
appearing without the sharia-
sanctioned hijab.

Ahmadreza Djalali, 
Kamran Ghaderi, 
Nazanin Zaghari-
Ratcliffe, Abbas Edalat 

Iranian authorities have continued 
a practice of arrests of EU-Iranian 
dual citizens. These arrests are 
followed by a pattern of prolonged 
solitary confinement and 
interrogations, lack of due process, 
denial of consular access or visits 
by the UN or humanitarian 
organisations, secretive trials, long 
prison sentences based on vague or 
unspecified ‘national security’ and 
‘espionage’ charges, and state-
sponsored smear campaigns 
against the imprisoned individuals.

Ahmadreza Djalali, is a Swedish-
Iranian academic and researcher. 
In October 2017, he was sentenced 
to death for allegedly spying. 
Kamran Ghaderi, an Austrian-
Iranian citizen, was arrested in 
January 2016. In the same years, he 
was sentenced to 10 years in prison 
after the prosecution used a 
coerced confession. Nazanin 
Zaghari-Ratcliffe is a British-
Iranian who worked for a 
charitable organisation. She was 
arrested in April 2016. In 
September 2016, she was 
sentenced to five years' 
imprisonment allegedly for 
plotting to topple the Iranian 
government. Abbas Edalat, a 
British-Iranian academic. He was 
arrested in April 2018 and was 
detained on security charges. He 
was released in December 2018.

In its Resolution of 31 May 2018, 
the European Parliament:

- Calls on the Iranian authorities to 
guarantee Mr Djalali full access to 
his lawyer and to any medical 
treatment should he so request; 
urges the Iranian authorities to 
annul his death sentence and to 
immediately release him, as 
requested by the international 
community;

- Calls on the Iranian authorities to 
ensure the retrial of Kamran 
Ghaderi, in order to guarantee that 
his right to a fair trial is respected, 
to immediately release Nazanin 
Zaghari-Ratcliffe, who is already 
eligible for early release, and to 
urgently make known the charges 
against Abbas Edalat.

MALDIVES
Hussein Humaam 
Ahmed, Ahmed Murrath 
and Mohamed Nabeel

Maldivian law, in contravention of 
international law, allows minors to 
be sentenced to a delayed death 
penalty, to be carried out when the 
minor reaches the age of 18. In at 
least three cases, specifically those 
of Hussein Humaam Ahmed, 
Ahmed Murrath and Mohamed 
Nabeel, the Supreme Court of 

In its Resolution of 15 March 2018, 
the European Parliament:

- Calls for the universal abolition 
of capital punishment, and calls on 
the Government to revoke all 
capital punishment charges against 
juveniles and to prohibit the 
execution of juvenile offenders.
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Maldives confirmed death 
sentences for condemned 
individuals whose trials failed to 
uphold internationally recognised 
standards of fair trial.

MYANMAR
Wa Lone, Kyaw Soe Oo 
and Aung Ko Htwe

On 12 December 2017, two 
journalists, Wa Lone and Kyaw 
Soe Oo, were arbitrarily arrested 
and detained for allegations of 
reporting serious human rights 
violations carried out by the 
Myanmar Armed forces in 
Rakhine State.

They were subsequently charged 
under the Official Secrets Acts of 
1923 and on 3 September 2018, 
they were sentenced by a court to 
seven years of imprisonment.

In October 2005, Aung Ko Htwe 
was kidnapped by the Myanmar 
military in Yangon and forced to 
serve in the army. He was 13 years 
old at the time. In 2017, he was 
arrested and served two years in 
prison after being sentenced 
because of a media interview he 
gave about his experiences in the 
military. He was released on 6 
September 2019.

In its Resolution of 13 September 
2018, the European Parliament:

- Strongly condemns the arbitrary 
arrest and sentencing of journalists 
Wa Lone and Kyaw Soe Oo for 
reporting on the situation in 
Rakhine State;

- Calls on the authorities of 
Myanmar to release them 
immediately and unconditionally 
and to drop all charges against 
them and all persons arbitrarily 
detained, including political 
prisoners, human rights defenders, 
journalists and media workers, 
simply for exercising their rights 
and freedoms.

PHILIPPINES
Leila De Lima

Leila De Lima is a lawyer and 
politician. She served as Minister 
of Justice from 2010 to 2015.  
Elected senator in 2016, she 
chaired the Senate Committee on 
Justice and Human Rights 
investigating the extrajudicial 
killings in Davao while President 
Duterte was mayor of the city. She 
was removed from her position as 
chairperson on 19 September 2016 
and was arrested on 23 February 
for allegedly violating the drug 
trafficking law. There have been 
serious concerns that the offences 
Senator De Lima has been charged 
with are almost entirely fabricated 
and politically motivated.

In its Resolution of 19 April 2018, 
the European Parliament:

- Reiterates its call on the 
authorities of the Philippines to 
release Senator Leila De Lima and 
to provide her with adequate 
security and sanitary conditions 
whilst in detention;

- Further reiterates its call on the 
authorities to guarantee a fair trial 
and to drop all politically 
motivated charges against her.
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RUSSIA
Oyub Titiev

On 9 January 2018, Oyub Titiev, 
human rights activist and the 
Chechnya office director at the 
2009 Sakharov Prize-winning 
human rights organisation, the 
Memorial Human Rights Centre 
was arrested by Chechen police 
and charged with drug possession. 
He denied these charges, which 
were denounced as fabricated by 
NGOs and other human rights 
defenders. On 18 March 2019, he 
was sentenced to four years in 
prison. He was released on parole 
in June 2019, after serving one and 
a half year detention.

In its Resolution of 8 February 
2018, the European Parliament: 

-  Calls for the immediate release 
of the Director of the Memorial 
Human Rights Centre in the 
Chechen Republic, Mr Oyub 
Titiev, who was detained on 9 
January 2018 and then officially 
indicted and remanded on 
trumped-up charges of illegal 
acquisition and possession of 
narcotics;

- Urges the Russian authorities to 
ensure full respect for Mr Titiev’s 
human and legal rights, including 
access to a lawyer and medical 
care, physical integrity and dignity, 
and protection from judicial 
harassment, criminalisation and 
arbitrary arrest;

- Is of the opinion that the arrest of 
Mr Titiev is part of a worrying 
trend of arrests, attacks, 
intimidations and discreditations of 
independent journalists and human 
rights defenders working in 
Chechnya.

Oleg Sentsov Oleg Sentsov is a Ukrainian film 
director and writer, an outspoken 
opponent of Russia's annexation of 
Crimea. On 10 May 2014, he was 
arrested in Simferopol, Crimea, on 
charges of plotting acts of 
terrorism against the Russian 'de 
facto' rule in Crimea. He was 
accused of leading a terrorist 
organisation preparing to blow up 
monuments in Crimea, however no 
conclusive evidence of his 
involvement in criminal activities 
was found. Nonetheless, he was 
sentenced to 20 years in jail and 
sent to a high-security prison in 
Siberia, thousands of kilometres 
away from his home.

In May 2018, he staged a 145-day 
hunger strike demanding Russia’s 
release of dozens of Ukrainians 
whom he considers political 
prisoners. In December 2018, the 
European Parliament awarded him 
the Sakharov Prize. On 7 
September 2019, in a prisoner 
swap with Ukraine, Russia 
released Oleg Sentsov.

In its Resolution of 14 June 2018, 
the European Parliament: 

- Demands that the Russian 
authorities immediately and 
unconditionally release Oleg 
Sentsov and all other illegally 
detained Ukrainian citizens in 
Russia and on the Crimean 
peninsula; recalls that currently 
there are in total more than 70 
Ukrainian political prisoners in 
Russia and in occupied Crimea;

- Underlines that the treatment of 
all prisoners must meet 
international standards and that all 
detainees should have access to 
legal counsel, to their families, to 
their diplomatic representatives 
and to medical treatment; stresses 
that the Russian authorities and 
judicial personnel bear full 
responsibility for the safety and 
wellbeing of those detained, 
especially in Crimea, in line with 
the Fourth Geneva Convention;

- Expresses its solidarity with the 
Ukrainian filmmaker, political 
activist and political prisoner Oleg 



RR\1194964SK.docx 35/46 PE641.241v03-00

SK

Sentsov, who began a hunger strike 
on 14 May 2018 to press for the 
release of illegally detained 
compatriots, and is concerned 
about the effects of the hunger 
strike on Oleg Sentsov’s health. 

SAUDI ARABIA
Jamal Khashoggi

Jamal Khashoggi was a 
prominent Saudi journalist who 
had been missing since entering the 
consulate of Saudi Arabia in 
Istanbul on 2 October 2018 to 
obtain documents necessary for his 
marriage. Saudi Arabia at first 
denied any involvement in his 
disappearance, but then admitted 
that he had been killed and 
dismembered by Saudi agents 
inside its consulate.

In its Resolution of 25 October 
2018, the European Parliament: 

- Condemns in the strongest 
possible terms the torture and 
killing of Jamal Khashoggi and 
extends its condolences to his 
family and friends; urges the Saudi 
authorities to disclose the 
whereabouts of his remains; recalls 
that the systematic practice of 
enforced disappearances and 
extrajudicial killings constitutes a 
crime against humanity;

-  Calls for an independent and 
impartial international 
investigation into the 
circumstances of the death of 
Jamal Khashoggi; calls on those 
responsible to be identified and 
brought to justice, following a fair 
trial to be held in accordance with 
international standards before an 
impartial court and with 
international observers present;

- Is extremely concerned about 
information on Jamal Khashoggi’s 
fate and the implication of Saudi 
agents; takes note of the ongoing 
investigation by Turkish and Saudi 
officials and encourages further 
joint efforts; calls on the Saudi 
authorities to fully cooperate with 
the Turkish authorities and urges 
the Turkish authorities, for their 
part, to make all the information 
available in order to clarify exactly 
what happened on 2 October 2018, 
beyond the hypotheses;

- Reiterates that if the 
disappearance and murder of Jamal 
Khashoggi is attributed to Saudi 
agents, both state entities and 
individuals must be held to 
account; calls on the VP/HR and 
the Member States, in this regard, 
to stand ready to impose targeted 
sanctions, including visa bans and 
asset freezes against Saudi 
individuals, as well as human 
rights sanctions against the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dismembered
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Kingdom of Saudi Arabia, once the 
facts have been established; insists 
that any such sanctions should 
target not only the perpetrators but 
also the masterminds and inciters 
of this crime;

- Is concerned that the 
disappearance of Mr Khashoggi is 
linked to his criticism of Saudi 
policies in recent years; reiterates 
its call on the Saudi authorities to 
open up to fundamental rights, 
including the right to life and the 
right to free expression and 
peaceful dissent.

Loujain al-Hathloul, 
Aisha al-Mana, Madeha 
al-Ajroush, Eman al-
Nafjan, Aziza al-Youssef, 
Hessah al-Sheikh, Walaa 
al-Shubbar, Ibrahim 
Fahad Al-Nafjan, 
Ibrahim al-Modeimigh, 
Mohammed al-Rabiah 
and Abdulaziz al-
Meshaal

On 15 May 2018 Saudi authorities 
arrested seven women – Loujain 
al-Hathloul, Aisha al-Mana, 
Madeha al-Ajroush, Eman al-
Nafjan, Aziza al-Youssef, Hessah 
al-Sheikh, Walaa al-Shubbar – 
and four men – Ibrahim Fahad 
Al-Nafjan, Ibrahim al-
Modeimigh, Mohammed al-
Rabiah and Abdulaziz al-
Meshaal – for their women’s 
rights activism.
The arrested human rights 
defenders have been charged with 
supporting the activities of foreign 
circles, recruiting persons in 
charge of sensitive government 
positions and providing foreign 
circles with money with the aim of 
destabilising the Kingdom. These 
activists are known for their 
campaign against the ban on 
women driving and in favour of 
abolishing the male guardianship 
system.
Madeha al-Ajroush, Walaa al-
Shubbar, Aisha al-Mana and 
Hessah al-Sheikh were released on 
24 May 2018 while the others 
remained in detention.

In its Resolution of 31 may 2018, 
the European Parliament:

-  Calls on the Saudi authorities to 
put an end to all forms of 
harassment, including at judicial 
level, against Ms Eman al-Nafjan, 
Ms Aziza al-Youssef, Ms Loujain 
al-Hathloul, Ms Aisha al-Mana, 
Ms Madeha al-Ajroush, Ms Hessah 
al-Sheikh, Ms Walaa al-Shubbar, 
Mr Mohammed al-Rabiah, and Mr 
Ibrahim al-Modeimigh and all 
other human rights defenders in the 
country, so that they are able to 
carry out their work without 
unjustified hindrance and fear of 
reprisal.

SUDAN 

Salih Mahmoud Osman

Salih Mahmoud Osman, a 
Sudanese lawyer, had provided 
free legal representation to people 
arbitrarily detained, tortured and 
subjected to serious human rights 
abuses in Sudan for over two 
decades when the European 
Parliament awarded him the 
Sakharov Prize in 2007.

Native of Darfur, he was himself 
detained by the authorities several 

 In its Resolution of 15 March 
2018, the European Parliament: 

- Calls for the immediate and 
unconditional release of the 
Sakharov Laureate Salih 
Mahmoud Osman, as well as of 
any other human rights defenders, 
civil society activists and 
opposition activists who are being 
held solely as a result of their 
legitimate and peaceful work in 
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times, but never charged with any 
crime.  He is actively involved in 
the protection of the millions of 
Darfuris displaced from their 
homes by the still on-going 
fighting in Darfur. 

In February 2018, he was detained 
by the Sudanese National 
Intelligence and Security Service, 
against the background of 
widespread protests and was 
released after four months of 
detention. On 8 January 2019, he 
was arrested again and was 
released after the military coup in 
April 2019.

defence of human rights and 
democracy.

Noura Hussein Hammad Noura Hussein Hammad was 
forced into early marriage at the 
age of 16. According to her 
testimony, on 2 May 2017, six days 
after the wedding, she was beaten 
and raped by her husband with the 
assistance of his relatives. She 
stabbed her husband to death in 
self-defence when he attempted to 
rape her again the following day. 
She was subsequently charged for 
murder. She had been imprisoned 
at Omdurman Women’s Prison 
until 29 April 2018 when she was 
found guilty of premeditated 
murder and sentenced to death by 
the Central Criminal Court of 
Omdurman. An appeal has been 
lodged against her sentence.

In its Resolution of 31 May 2018, 
the European Parliament: 

-  Deplores and condemns the 
sentencing to death of Noura 
Hussein Hammad; calls on the 
Sudanese authorities to commute 
the death sentence and fully take 
into account the fact that Ms 
Hussein was acting in self-defence 
against the attempt by a man and 
his accomplices to rape her;

-  Calls on the Sudanese authorities 
to comply with national law and 
international human rights 
standards, including the Protocol to 
the African Charter on Human and 
Peoples’ Rights on the Rights of 
Women in Africa, as well as the 
Protocol of the Court of Justice of 
the African Union, adopted on 11 
July 2003; recalls that, according 
to international standards, the 
imposition of the death penalty 
against clear evidence of self-
defence constitutes arbitrary 
killing, particularly in instances 
where women have been charged 
with murder when defending 
themselves;

-  Reminds the Sudanese 
authorities of their obligation to 
guarantee fundamental rights, 
including the right to a fair trial; 
insists that all necessary measures 
must be taken to ensure that Noura 
Hussein Hammad’s trial genuinely 
meets the highest standards of 
fairness and due process.
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UGANDA
Robert Kyagulanyi 
Ssentamu, known by the 
stage name Bobi Wine

Robert Kyagulanyi Ssentamu, 
known as Bobi Wine, is a 
musician, businessman and 
politician. He has emerged as an 
influential critic of Ugandan 
President after winning a seat in 
the Ugandan Parliament in 2017.

On 15 August 2018, he was 
arrested for possible charges of 
unlawful possession of firearms 
and incitement to violence. He was 
later charged with treason in a 
civilian court and subsequently 
released on bail.

In its Resolution of 13 September 
2018, the European Parliament: 

- Calls on the Ugandan authorities 
to drop what appear to be trumped-
up charges against Bobi Wine and 
to stop the crackdown against 
opposition politicians and 
supporters.

UNITED ARAB 
EMIRATES
Ahmed Mansoor

Ahmed Mansoor is a prominent 
human rights activist. On 29 May 
2018, he was sentenced to 10 years 
in prison for exercising his right to 
freedom of speech in Twitter posts 
following a grossly unfair trial in 
Abu Dhabi. He was also fined one 
million UAE dirhams 
(EUR 232 475) and was to be 
placed under surveillance for three 
years on his release

In its Resolution of 4 October 
2018, the European Parliament: 

-  Strongly condemns the 
harassment, persecution and 
detention of Ahmed Mansoor as 
well as of all other human rights 
defenders solely on the basis of 
their human rights work and their 
use of their right to freedom of 
expression both online and offline; 

-  Calls on the authorities to release 
Mr Mansoor immediately and 
unconditionally, and to drop all 
charges against him, as he is a 
prisoner of conscience detained 
solely for peacefully exercising his 
right to freedom of expression, 
including through his human rights 
work; 

-  Expresses its grave concern at 
the reports that Ahmed Mansoor 
has been subjected to forms of 
torture or ill-treatment while in 
detention, and that he is being held 
in solitary confinement; urges the 
authorities to investigate these 
allegations and grant him 
immediate and regular access to a 
lawyer, to his family, and to any 
medical care he may require.

VIETNAM
Hoang Duc Binh, Nguyen 
Nam Phong, Nguyen 
Trung Truc and Le Dinh 
Luong

Hoang Duc Binh is an 
environmental rights defender and 
a member of Viet Labour, an 
organisation of labour groups 
inside and outside Vietnam aiming 
to protect the rights of workers. He 
is also an active blogger and 
covered the environmental disaster 
caused by the Taiwanese steel 
plant, Formosa, in April 2016, its 

In its Resolution of 15 November 
2018, the European Parliament: 

- Calls on the Vietnamese 
authorities to immediately and 
unconditionally release all human 
rights defenders and prisoners of 
conscience detained or sentenced 
for merely exercising their right to 
freedom of expression, including 
Hoang Duc Binh, Nguyen Nam 
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impact on local populations, as 
well as protests against the 
company as a result of the 
pollution. He was sentenced to 14 
years in prison for blogging about 
the protests. Nguyen Nam Phong 
was sentenced to two years in 
prison for taking part in the 
protests. He was released from 
prison on 28 July 2019. 

In April 2018 members of the 
Brotherhood for Democracy were 
sentenced to prison terms of 
between seven and 15 years as part 
of an extensive enforcement of the 
national security provisions of the 
Criminal Code. In September 
2018, Nguyen Trung Truc, 
member of this group, was 
sentenced to a 12-year prison term 
on charges of trying to overthrow 
the state.

Le Dinh Luong, a human rights 
defender who has peacefully 
advocated the promotion and 
protection of human rights, was 
sentenced on 16 August 2018 
under the national security 
provisions of the Criminal Code to 
20 years in prison and 5 years of 
house arrest. 

Phong, Nguyen Trung Truc and Le 
Dinh Luong, and to drop all 
charges against them.
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ANNEX II

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2018 and relating 
directly or indirectly to human rights violations in the world

Country Date of adoption 
in plenary Title

Africa

DRC + 18.01.2018 Democratic Republic of Congo

Nigeria + 18.01.2018 Nigeria

Egypt  + 08.02.2018 Executions in Egypt

Sudan + 15.03.2018
The arrest of human rights defenders in Sudan, 
notably the case of Sakharov Prize laureate Salih 
Mahmoud Osman

Uganda + 15.03.2018 Mercy killings in Uganda

Sudan + 31.05.2018 Sudan, notably the situation of Noura Hussein 
Hammad

Burundi + 05.07.2018 Burundi

Somalia + 05.07.2018 Somalia

Uganda + 13.09.2018
Uganda, arrest of parliamentarians from the 
opposition

Tanzania + 13.12.2018 Tanzania

Egypt + 13.12.2018 Egypt, notably the situation of human rights 
defenders

Americas

Haiti + 08.02.2018 Child slavery in Haiti

Nicaragua 31.05.2018 Situation in Nicaragua

Cuba + 15.11.2018 The human rights situation in Cuba

Asia

China + 18.01.2018
The cases of human rights activists Wu Gan, Xie 
Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk and the 
Tibetan monk Choekyi

Maldives + 15.03.2018 Situation in the Maldives

Philippines  + 19.04.2018 Philippines

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0015_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0013_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0035_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0080_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0080_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0080_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0081_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0233_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0233_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0305_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0304_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0344_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0344_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0527_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0526_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0526_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0036_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0238_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0460_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0014_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0014_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0014_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0079_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0175_EN.html
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Bangladesh + 14.06.2018 Situation of Rohingya refugees, in particular the 
plight of children

Cambodia + 13.09.2018 Cambodia, notably the case of Kem Sokha

Myanmar + 13.09.2018 -Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone 
and Kyaw Soe Oo

China + 04.10.2018 Mass arbitrary detention of Uyghurs and Kazakhs in 
the Xinjiang Uyghur Autonomous Region

Bangladesh + 15.11.2018 The human rights situation in Bangladesh

Vietnam + 15.11.2018 Vietnam, notably the situation of political prisoners

Europe and Eastern Partnership countries

Russia + 08.02.2018 Russia, the case of Oyub Titiev and the Human 
Rights Centre Memorial

Belarus + 19.04.2018 Belarus

Russia + 14.06.2018 Russia, notably the case of Ukrainian political 
prisoner Oleg Sentsov

Moldova + 05.07.2018 The political crisis in Moldova following the 
invalidation of the mayoral elections in Chișinău

Belarus+ 04.10.2018 Deterioration of media freedom in Belarus, notably 
the case of Charter 97

Middle East

Gaza + 19.04.2018 The situation in Gaza strip

Saudi Arabia + 31. 05,2018 Women’s rights defenders in Saudi Arabia

Iran + 31. 05,2018 European Parliament resolution on the situation of 
imprisoned EU-Iranian dual nationals in Iran

Bahrein + 12.06.2018 Human rights situation in Bahrain, notably the case 
of Nabeel Rajab

United Arab Emirates + 04.10.2018 The UAE, notably the situation of human rights 
defender Ahmed Mansoor

Saudi Arabia + 25.10.2018 The killing of journalist Jamal Khashoggi in the 
Saudi consulate in Istanbul

Iran + 13.12.2018 Iran, notably the case of Nasrin Sotoudeh

Cross-cutting issues

Minorities * 13.01.2018 Minimum standards for minorities in the EU

Women, gender equality and climate 
justice * 16.01.2018 Women, gender equality and climate justice

Indigenous peoples * 03.07.2018 Violation of the rights of indigenous peoples in the 
world, including land grabbing

Forced marriages * 04.07.2018 Towards an EU external strategy against early and 
forced marriages

+ urgency resolution, according to rule 135, EP RoP
* resolutions with human rights-related issues

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0261_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0261_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0346_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0345_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0345_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0377_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0377_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0461_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0459_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0034_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0034_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0174_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0259_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0259_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0303_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0303_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0375_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0375_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0232_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0231_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0231_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0260_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0260_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0376_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0376_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0434_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0434_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0525_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0447_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0005_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0279_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0279_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0292_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0292_EN.html?redirect
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LIST VÝBORU PRE PRÁVA ŽIEN A RODOVÚ ROVNOSŤ

Maria Arena
Predsedníčka
Podvýbor pre ľudské práva
BRUSEL

Vec: Stanovisko k správe Ľudské práva a demokracia vo svete a politika Európskej 
únie v tejto oblasti za rok 2018 – výročná správa za rok 2018 (2019/2125(INI))

Vážená pani predsedníčka,

v rámci predmetného postupu bol Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť poverený 
predložením stanoviska Vášmu výboru. Na schôdzi 6. novembra 2019 rozhodol predložiť toto 
stanovisko vo forme listu.

Na tejto schôdzi1 Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť preskúmal otázku a rozhodol vyzvať 
Podvýbor pre ľudské práva, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, uvedené návrhy.

S pozdravom,

Evelyn Regner

NÁVRHY

1. pripomína, že akčný plán pre rodovú rovnosť (GAP II) je jedným zo základných 

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Evelyn Regner (predsedníčka), Gwendoline Delbos‑Corfield 
(podpredsedníčka), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs 
Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice 
Kuhnke, Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta 
Rafalska, Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco Zullo 
(riadni členovia), Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou 
(náhradníci), Anne-Sophie Pelletier (podľa článku 209 ods. 7 rokovacieho poriadku).
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nástrojov EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti v tretích krajinách; vyzýva Komisiu, 
aby po skončení vykonávania tohto plánu posúdila jeho celkový vplyv, aby zohľadnila 
uznesenie Parlamentu z 8. októbra 2015 o obnovení Akčného plánu EÚ o rodovej 
rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce, ako aj jeho 
uznesenie z 31. mája 2018 o vykonávaní spoločného pracovného dokumentu útvarov 
(SWD(2015)0182): Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie 
vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien a aby v súlade 
s odporúčaniami, ktoré sú v nich uvedené, predložila formou oznámenia o rodovej 
rovnosti plán GAP III, ktorý bude opäť obsahovať konkrétne ambiciózne ciele v oblasti 
rodového rozpočtovania; v tejto súvislosti pripomína, že dezignovaná komisárka pre 
medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová sa na vypočutí v Európskom parlamente 
1. októbra 2019 zaviazala, že zavedie plán GAP III, pričom zdôraznila mimoriadny 
vplyv GAP na dosiahnutie rodovej rovnosti v medzinárodných partnerstvách;

2. upriamuje pozornosť na to, že EÚ je podľa zmluvy povinná presadzovať rodovú 
rovnosť a zabezpečiť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých svojich 
činnostiach vrátane vonkajšej činnosti; zdôrazňuje, že v správe o vykonávaní 2. akčného 
plánu EÚ pre rodovú rovnosť z roku 2018 sa dospelo k záveru, že kombináciou 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a špecifických opatrení a činností sa podarilo 
dosiahnuť významný pokrok, a vyzdvihuje sa v nej prax začleňovania práv žien 
a rodovej rovnosti do dialógov o ľudských právach, ako aj osobitné úsilie o začlenenie 
rodového hľadiska do spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky; požaduje 
celosvetové iniciatívy, primerané financovanie a systémový prístup k začleňovaniu 
rodových aspektov do vonkajšej politiky a opatrení, najmä v oblasti obchodu, 
zamestnanosti, vzdelávania, riešenia konfliktov a budovania mieru, klímy a životného 
prostredia, poľnohospodárstva, chudoby, obchodovania, migrácie a zostavovania 
rozpočtu; zdôrazňuje, že delegácie EÚ musia posilniť svoju úlohu v rámci koordinácie 
oblasti rodovej rovnosti, a to okrem iného vytvorením kontaktných miest pre rodové 
otázky tam, kde zatiaľ neboli zriadené, ako aj prostredníctvom hlavného poradcu ESVČ 
pre rodové otázky v tretích krajinách, vyčlenením osobitného rozpočtu pre túto oblasť 
a používaním rodovej analýzy s údajmi rozčlenenými podľa pohlavia;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že vo výročnej správe Komisie o ľudských právach 
a demokracii vo svete za rok 2018 sa výslovne nespomína rastúci odmietavý postoj 
k právam žien v celosvetovom meradle, súvisiaci najmä so sexuálnym a reprodukčným 
zdravím a právami, a je znepokojený tým, že Komisia nepredložila nijakú stratégiu na 
potlačenie tohto javu; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby vonkajšia činnosť EÚ vrátane 
jej rozvojovej politiky smerovala k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja súvisiacich 
so zdravím; dôrazne odsudzuje obnovenie a rozšírenie globálneho reštriktívneho 
pravidla (tzv. global gag rule) Trumpovou administratívou a jeho škodlivý vplyv na 
prístup žien a dievčat ku komplexným zdravotným, sexuálnym a reprodukčným 
právam, ktoré sú základnými ľudskými právami, a opakuje svoju výzvu, aby EÚ spolu 
s členskými štátmi dôkladne preskúmala medzeru vo financovaní, ktorá v tejto oblasti 
vznikla po opätovnom zavedení tohto reštriktívneho pravidla, a zvážila jej vyplnenie;

4. zdôrazňuje, že znepokojivo rastie výskyt násilia páchaného na ženách, a vyzýva 
na prijatie ďalších opatrení s cieľom ratifikovať a vykonávať Istanbulský dohovor 
v celej Európe; vyzýva delegácie EÚ, aby do vypracúvania odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny začlenili násilie páchané na ženách a presadzovali ochranné a podporné 
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mechanizmy pre obete; žiada ESVČ, aby zlepšila vykonávanie usmernení EÚ 
týkajúcich sa LGBTI osôb;

5. veľmi pozitívne hodnotí pokračovanie globálnej iniciatívy EÚ a OSN s názvom 
Spotlight a realizáciu projektov zameraných na odstránenie násilia páchaného na ženách 
a dievčatách na celom svete, ktoré sa zaoberajú rodovo motivovaným násilím 
a škodlivými praktikami, ako sú mrzačenie ženských pohlavných orgánov, skoré 
a nútené sobáše a obchodovanie s ľuďmi; uznáva však, že rozsiahle, rozšírené a hlboko 
zakorenené násilie a škodlivé praktiky nemožno odstrániť len pomocou projektov, 
a požaduje systematický a komplexný akčný plán na zapojenie chlapcov a mužov, 
riešenie rodových noriem a stereotypov a podnecovanie zmeny vo všetkých sektoroch 
a na globálnej úrovni, ako to stanovuje dohovor OSN o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien;

6. vyzýva nové kolégium komisárov pod vedením komisárky pre rovnosť, komisárky 
pre medzinárodné partnerstvá a vysokého predstaviteľa, aby zabezpečilo úzku 
spoluprácu a súdržnosť v oblasti rovnosti žien a mužov a uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti, a naliehavo vyzýva EÚ, aby systematicky podporovala obhajcov práv žien 
a špecializované organizácie na miestnej úrovni činné v oblasti práv žien a aby takisto 
poskytovala ochranu obhajcom práv žien a LGBTI osôb, ktorých bezpečnosť môže byť 
v ich krajinách ohrozená.
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