
PR\1189580SK.docx PE641.241v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre zahraničné veci

2019/0000(INI)

30.9.2019

NÁVRH SPRÁVY
o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto 
oblasti za rok 2018 – výročná správa za rok 2018
(2019/0000(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajkyňa: Isabel Wiseler-Lima



PE641.241v02-00 2/10 PR\1189580SK.docx

SK

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU .......................................................3



PR\1189580SK.docx 3/10 PE641.241v02-00

SK

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
(2019/0000(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 článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (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 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 Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 
násiliu a o boji proti nemu (ďalej len „Istanbulský dohovor“) z 11. mája 2011,

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989,

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

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

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

– so zreteľom na globálny pakt o utečencoch potvrdený Valným zhromaždením OSN 17. 
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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)1,

– 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 spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 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 oblasti2,  
a na svoje predchádzajúce uznesenia o predchádzajúcich výročných správach,

– so zreteľom na svoje uznesenia o prípadoch porušovania ľudských práv a zásad 
demokracie a právneho štátu 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 správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0000/2019),

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 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 

1 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
2 Prijaté texty, P8_TA(2018)0515.



PR\1189580SK.docx 5/10 PE641.241v02-00

SK

článkom 21 Zmluvy o EÚ vedúce postavenie v presadzovaní politík založených na 
ľudských právach a neustále sa venuje riešeniu porušovania ľudských práv;

C. keďže EÚ prispela trvalými opatreniami na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni k 
podpore ľudských práv v roku 2018, najmä posilnením politického dialógu s krajinami, 
ktoré nie sú členmi EÚ, a vytvorením nových medzinárodných dohôd, okrem iného 
obchodných a hospodárskych partnerstiev;

D. 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 zlepšenie súdržnosti by malo EÚ 
umožniť, aby rýchlejšie reagovala v počiatočných fázach porušovania ľudských práv;

E. 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 a 
vopred stanovené výsledky volieb; zastáva názor, že krajiny, ktoré patria do 
autoritárskych režimov, sú zraniteľnejšie voči nestabilite, konfliktom, korupcii a 
násilnému extrémizmu; víta 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;

2. trvá na tom, že všetky štáty, ktoré dodržiavajú základné slobody ako základné prvky 
demokracie, musia mať vedúce postavenie pri šírení osvedčených postupov v oblasti 
dobrej správy založených na ľudských právach a zásadách právneho štátu po celom 
svete a pri posilňovaní medzinárodných právnych 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;

3. zdôrazňuje pohromu ozbrojených konfliktov, ktoré stále prinášajú obete na životoch 
civilných osôb a spôsobujú masové vysídľovanie, pričom štáty a neštátne subjekty sa 
podľa všetkého 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 výnimočné svojím charakterom, zamerané na potláčanie 
ľudskej dôstojnosti a sú ničivé pre obete a ponižujúce pre ich páchateľov; zdôrazňuje 
napríklad používanie sexuálneho násilia ako vojnovej zbrane s cieľom zničiť, 
destabilizovať a demoralizovať jednotlivcov, rodiny, spoločenstvá a spoločnosti;

4. 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 multilaterálnej spolupráci, najmä v 
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rámci orgánov OSN, ako najúčinnejším prostriedkom, ktoré slúžia záujmom ľudstva, 
nachádzaniu udržateľných riešení konfliktov a podpore pokroku v oblasti ľudských 
práv;

5. vyjadruje vážne znepokojenie nad nárastom počtu prípadov vrážd, útokov a 
zastrašovania namiereným proti osobám bojujúcim za ľudské práva na celom svete, 
najmä proti novinárom, vedcom, právnikom a aktivistom občianskej spoločnosti, okrem 
iného ochrancom životného prostredia a pôdy, najmä v krajinách s vysokou mierou 
korupcie a nedodržiavania zásad právneho štátu a súdneho dohľadu;

6. zdôrazňuje význam presadzovania rodovej rovnosti a práv žien na celom svete; 
zdôrazňuje, že napriek pokroku ženy a dievčatá naďalej trpia diskrimináciou a násilím; 
zdôrazňuje, že mnohé spoločnosti stále neposkytujú ženám a dievčatám rovnaké práva v 
súlade so zákonom ani rovnaký prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, 
dôstojnej práci a politickému a ekonomickému zastúpeniu;

7. zdôrazňuje, že  pre budúcnosť ľudstva sú nevyhnutné dodržiavanie a presadzovanie 
práv dieťaťa, boj proti všetkým prejavom zneužívania, zanedbávania, obchodovania s 
deťmi a vykorisťovania detí vrátane využívania detských vojakov v ozbrojených 
konfliktoch, ako aj poskytovanie starostlivosti a vzdelania deťom;

8. zdôrazňuje, že je dôležité v plnej miere zohľadniť osobitné potreby osôb so zdravotným 
postihnutím; vyzýva EÚ, aby do svojich politík v oblasti vonkajšej činnosti a rozvojovej 
pomoci začlenila boj proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia;

9. upozorňuje na prípady prenasledovania a diskriminácie na základe etnickej príslušnosti, 
národnosti, triedy, kasty, náboženstva, viery, jazyka, sexuálnej orientácie a veku, 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;

10. konštatuje, že počet nútene vysídlených osôb v roku 2018 prekročil 70 miliónov, z toho 
26 miliónov utečencov3;; zastáva názor, že vojny, konflikty, politický útlak, chudoba a 
potravinová neistota, nerovnaké podmienky hospodárskeho rozvoja a nepriaznivé 
účinky zmeny klímy najmä na najchudobnejšie krajiny sveta vytvárajú riziko vzniku 
nových konfliktov a ďalšieho vysídľovania obyvateľstva;

11. zdôrazňuje, že sloboda prejavu a vyjadrovania, ako aj pluralita médií sú ústrednými 
prvkami odolných demokratických spoločností; naliehavo žiada, aby sa o čo najlepšie 
zabezpečenie proti dezinformačným kampaniam a nepriateľskej propagande, a to 
vytvorením právneho rámca na riešenie hybridných hrozieb na úrovni EÚ aj na 
medzinárodnej úrovni vrátane kybernetickej a informačnej vojny;

Zefektívnenie zahraničnej politiky EÚ v oblasti ľudských práv

12. 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 vyžaduj jeho začlenenie do všetkých politík EÚ, ktoré 

3 UNHCR – správa o globálnych trendoch za rok 2018 (19. júna 2019).
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majú vonkajší rozmer;

13. zdôrazňuje, že obchod a ľudské práva sa navzájom podporujú a že podnikateľská sféra 
zohráva dôležitú úlohu tým, že ponúka pozitívne podnety pri podpore ľudských práv, 
demokracie a sociálnej zodpovednosti podnikov; pripomína Komisii a Európskej službe 
pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) potrebu účinne využívať doložky o ľudských právach v 
rámci medzinárodných dohôd, a to na základe politického dialógu, pravidelného 
hodnotenia pokroku a využívania konzultačného postupu na žiadosť jednej zo strán; 
žiada, aby sa zaviedli dôkladné mechanizmy na vykonávanie a monitorovanie doložiek 
o ľudských právach, a to so zapojením Parlamentu, miestnej občianskej spoločnosti a 
príslušných medzinárodných organizácií, a aby sa vytvoril mechanizmus podávania 
sťažností pre skupiny občanov a zainteresované strany, ktorých sa porušovanie 
ľudských práv týka;

14. podporuje dialógy o ľudských právach s krajinami mimo EÚ, ako kľúčový nástroj 
dvojstrannej spolupráce pri presadzovaní a ochrane ľudských práv; vyzýva Komisiu a 
ESVČ, 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;

15. dôrazne podporuje prácu a úsilie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva (OZEÚ) pri 
ochrane a podpore ľudských práv vo svete; zdôrazňuje dôležitý cieľ v rámci mandátu 
OZEÚ zvýšiť efektívnosť Únie v tejto oblasti;

Rozvoj riešení na podporu a ochranu ľudských práv a demokracie

Demokratická správa vecí verejných a priestor pre občiansku spoločnosť

16. 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 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; zastáva názor, že súčinnosť medzi Komisiou, ESVČ a Parlamentom by sa 
mala v tejto veci posilniť;

Prístup EÚ ku konfliktom a zodpovednosť za porušovanie ľudských práv

17. zdôrazňuje súvislosť medzi nárastom porušovania ľudských práv a rozsiahlou 
beztrestnosťou a nedostatkom zodpovednosti v regiónoch a krajinách zdevastovaných 
konfliktmi alebo poznačenými politicky motivovaným zastrašovaním, diskrimináciou, 
obťažovaním a útokmi, únosmi, násilnými policajnými zásahmi, svojvoľným zatýkaním 
a prípadmi mučenia;

18. 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; 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;
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19. víta prvé rokovania v Rade o zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti ľudských práv, 
tzv. Magnitského zoznamu, ktorý umožňuje cielené sankcie voči jednotlivcom, ktorí sa 
podieľali na závažnom porušovaní ľudských práv;

Obhajcovia ľudských práv (OĽP)

20. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia ľudských práv s 
nasadením vlastného života; odporúča posilnenie spolupráce medzi inštitúciami EÚ a 
členskými štátmi s cieľom umožniť im poskytovať obhajcom ľudských práv nepretržitú 
podporu; Oceňuje mechanizmus „ProtectDefenders.eu“, ktorý bol vytvorený s cieľom 
chrániť OĽP v závažných rizikových situáciách; vyzýva Radu a Komisiu, aby zaviedli 
osobitný koordinovaný postup udeľovania víz obhajcom ľudských práv; vyzýva 
Komisiu, aby plne využívala finančnú kapacitu európskeho nástroja pre demokraciu a 
ľudské práva (EIDHR) na podporu obhajcov ľudských práv;

Rodová rovnosť

21. 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; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými organizáciami a krajinami mimo EÚ, s cieľom 
vypracovať a zaviesť nové právne rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a odstrániť 
škodlivé praktiky zamerané na ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá a mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov;

Práva dieťaťa

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy EÚ zamerané na prevenciu a boj proti zneužívaniu 
detí vo svete, aby sa rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a aby sa im poskytlo 
chránené prostredie, 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;

Práva osôb so zdravotným postihnutím 

23. víta ratifikáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; pripomína 
význam jeho účinného vykonávania členskými štátmi EÚ aj inštitúciami EÚ; 
zdôrazňuje najmä potrebu dôveryhodne uplatňovať zásadu univerzálnej prístupnosti a 
zabezpečiť všetky práva osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých príslušných 
politikách EÚ;

Sloboda náboženstva alebo viery

24. naliehavo vyzýva Komisiu , ESVČ a členské štáty, aby zintenzívnili presadzovanie 
slobody náboženstva a viery a aby iniciovali medzináboženský dialóg so štátmi a 
zástupcami občianskej spoločnosti a skupín jednotlivých vierovyznaní s cieľom 
predchádzať násiliu a diskriminácii osôb na základe myslenia, svedomia, náboženstva 
alebo viery; vyzýva EÚ, aby naďalej budovala spojenectvá a posilnila spoluprácu so 
širokou škálou krajín a regionálnych organizácií s cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu 
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vo vzťahu k slobode náboženstva a viery; pripomína Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ;

Podnikanie a ľudské práva

25. 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; zdôrazňuje, že treba vytvoriť nástroj na reguláciu 
činností nadnárodných spoločností a iných spoločností v rámci medzinárodného práva v 
oblasti ľudských práv ; pripomína všetkým krajinám, aby 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;

26. 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 
medzinárodných základných pracovných, environmentálnych a sociálnych noriem 
a predstavujú príležitosť pre trvalo udržateľný pokrok, najmä v rozvojových krajinách;

Nové technológie a ľudské práva

27. 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 hromadného sledovania, falošných 
správ, dezinformácií a zneužívania umelej inteligencie, ako aj význam nájdenia správnej 
rovnováhy medzi ľudskými právami a inými legitímnymi prvkami, ako sú bezpečnosť 
alebo boj proti trestnej činnosti, terorizmu a extrémizmu;

Migranti a utečenci

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť základné príčiny migračných tokov, ako sú vojny, 
konflikty, prenasledovanie, siete nelegálnej migrácie, obchodovanie s ľuďmi, 
prevádzačstvo a zmena klímy; žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer utečeneckej krízy 
vrátane hľadania udržateľných riešení konfliktov, a to budovaním spolupráce a 
partnerstiev s príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, že vykonávanie globálnych 
paktov o migrácii a utečencoch musí byť preto spojené s plnením programu OSN do 
roku 2030, ako sa uvádza v cieľoch strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

Podpora demokracie 

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských práv v ich úsilí o podporu demokratizácie; v 
tejto súvislosti berie s uspokojením na vedomie konzistentné pôsobenie Európskej 
nadácie na podporu demokracie v rámci Východného partnerstva a južného susedstva 
EÚ s cieľom 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 
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procesov demokratizácie na celom svete;

30. 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;

°

° °

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie / vysokej predstaviteľke 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.


