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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w 
tym zakresie – sprawozdanie roczne za rok 2019
(2020/XXXX(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka oraz inne traktaty i instrumenty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące praw człowieka,

– uwzględniając europejską konwencję praw człowieka,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

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

– uwzględniając art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając globalną strategię na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej przedstawioną 28 czerwca 2016 r.,

– uwzględniając 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r. i dwa 
protokoły fakultatywne do niej przyjęte 25 maja 2000 r.,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z 30 marca 2007 r.,

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 22 grudnia 2018 r. w sprawie 
globalnego wezwania do podjęcia konkretnych działań na rzecz całkowitej eliminacji 
rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i pokrewnych postaci nietolerancji oraz na 
rzecz kompleksowego wdrożenia deklaracji durbańskiej i programu działania i podjęcia 
działań następczych w związku z nimi,

– uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2467 z 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych,

– uwzględniając konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 190 
z 21 czerwca 2019 r. w sprawie eliminacji przemocy i molestowania,

– uwzględniając Deklarację na rzecz przyszłości pracy z okazji stulecia MOP 
z 21 czerwca 2019 r.

– uwzględniając protokół ustaleń z 16 sierpnia 2019 r. dotyczący współpracy między 
Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska a Biurem Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka,
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– uwzględniając Plan działania dotyczący praw człowieka i demokracji na lata 2015–
2019 – „Prawa człowieka jako centralny element działań UE” z 28 kwietnia 2015 r. 
(JOIN(2015)0016), przyjęty przez Radę 20 lipca 2015 r., oraz jego przegląd 
śródokresowy z czerwca 2017 r. (SWD(2017)0254),

– uwzględniając konkluzje Rady z 18 lutego 2019 r. w sprawie priorytetów UE na rok 
2019 na forach ONZ zajmujących się prawami człowieka,

– uwzględniając konkluzje Rady z 17 czerwca 2019 r. w sprawie działania UE na rzecz 
wzmocnienia multilateralizmu opartego na zasadach,

– uwzględniając konkluzje Rady z 15 lipca 2019 r. w sprawie priorytetów UE na forum 
ONZ i na 74. posiedzenie jej Zgromadzenia Ogólnego,

– uwzględniając konkluzje Rady z 14 października 2019 r. w sprawie demokracji,

– uwzględniając wytyczne UE w sprawie praw człowieka dotyczące niedyskryminacji 
w działaniach zewnętrznych, przyjęte przez Radę 18 marca 2019 r.,

– uwzględniając wytyczne UE w sprawie praw człowieka dotyczące bezpiecznej wody 
pitnej i urządzeń sanitarnych, przyjęte przez Radę 17 czerwca 2019 r.,

– uwzględniając zmienione wytyczne UE z 2019 r. w sprawie polityki UE wobec państw 
trzecich dotyczącej tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania, przyjęte przez Radę 16 września 2019 r.,

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji z dnia 25 marca 2020 r. pt. „Plan działania 
UE dotyczący praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024” (JOIN(2020)0005),

– uwzględniając roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na 
świecie w 2019 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie łamania praw rdzennej 
ludności na świecie, w tym masowego wykupu gruntów rolnych1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie praw człowieka 
i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie 
roczne za rok 20182, a także swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sprawozdań 
rocznych za lata poprzednie,

– uwzględniając wszystkie swoje rezolucje przyjęte w 2019 r. zgodnie z art. 144 
Regulaminu, dotyczące łamania praw człowieka, demokracji i praworządności (znane 
jako rezolucje w trybie pilnym),

– uwzględniając przyznawaną przez siebie Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli, 
którą w 2019 r. przyznano Ilhamowi Tohtiemu, ujgurskiemu obrońcy praw człowieka, 
profesorowi ekonomii, orędownikowi praw mniejszości ujgurskiej w Chinach 

1 Dz.U. C 118 z 8.4.2020, s. 15.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0007.
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i więźniowi politycznemu przetrzymywanemu w Chinach,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że obchodzona w 2019 r. dziesiąta rocznica wejścia w życie Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej pobudziła Unię do zdecydowanego 
kontynuowania działań na rzecz ochrony, propagowania i przestrzegania praw 
człowieka, zarówno w jej granicach, jak i poza nimi; mając na uwadze, że przy tej 
okazji UE ponownie potwierdziła, że zobowiązuje się pozostać wpływowym 
podmiotem na arenie światowej i dalej odgrywać pierwszoplanową rolę jako światowy 
obrońca demokracji i praw człowieka;

B. mając na uwadze, że podczas obchodów 30. rocznicy przyjęcia Konwencji ONZ 
o prawach dziecka w listopadzie 2019 r. UE podkreśliła swoje zaangażowanie 
w opracowanie kompleksowej strategii dotyczącej praw dziecka i umieszczenie ich 
w centrum polityki UE; mając na uwadze, że w dniu 20 listopada 2019 r. Parlament był 
gospodarzem specjalnej konferencji, na której poruszono szereg kwestii, w tym 
wyzwania związane z ochroną praw dziecka w ciągle zmieniającym się świecie 
cyfrowym, przezwyciężaniem barier uniemożliwiających dzieciom korzystanie w pełni 
z ich praw oraz uwzględnianiem zmieniającego się charakteru konfliktów zbrojnych 
i ich wpływu na przyszłość dzieci;

C. mając na uwadze, że kryzys wywołany światową pandemią COVID-19, której ognisko 
stwierdzono po raz pierwszy w grudniu 2019 r., sposób, w jaki państwa na niego 
zareagowały, trudności, jakie spowodował, oraz jego wpływ na stosunki i konflikty 
międzynarodowe mają długofalowe konsekwencje dla wszystkich kwestii związanych 
z poszanowaniem praw człowieka;

D. mając na uwadze, że przykładowo kryzys spowodowany pandemią doprowadził w 
większości państw do przyjęcia środków nadzwyczajnych ograniczających wolności 
umożliwiające korzystanie z wielu praw człowieka, w tym przede wszystkim swobodę 
przemieszczania się i wolność zgromadzeń, lub do ustanowienia nowych środków 
nadzoru, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19; mając na uwadze, że 
środki te wywołały uzasadnione wątpliwości co do ich konieczności, legalności, 
proporcjonalności, niedyskryminującego charakteru i czasu obowiązywania w duchu 
ochrony podstawowych wolności w perspektywie krótko- i długoterminowej;

E. mając na uwadze, że światowa recesja spowodowana pandemią stwarza dla rządów 
pokusę, by zareagować nadaniem priorytetu stymulowaniu działalności gospodarczej 
i przyciąganiu inwestycji, a jednocześnie obniżeniem poziomu ambicji w odniesieniu do 
celów politycznych i standardów w niektórych innych obszarach, takich jak ochrona 
praw człowieka i działania w dziedzinie klimatu;

Prawa człowieka i demokracja: ogólne tendencje i kluczowe wyzwania

1. z zadowoleniem przyjmuje reakcje na pandemię COVID-19 tych państw, które uznały 
prawa do życia i zdrowia za swój pierwszy imperatyw w oparciu o zasadę, że środki 
zapobiegawcze, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, muszą wziąć górę nad 
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względami ekonomicznymi;

2. wyraża jednak bardzo poważne zaniepokojenie obniżeniem standardów 
demokratycznych i standardów praw człowieka wywołanym przez kryzys w niektórych 
państwach; jest zdania, że ten krok wstecz wynika przede wszystkim z druzgocących 
gospodarczych i społecznych skutków kryzysu oraz z wykorzystywania ich jako 
pretekstu do manipulowania instytucjami państwowymi i terminami wyborów, 
tłumienia działalności obrońców praw człowieka, przeciwników politycznych, mediów 
lub przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz do ograniczania podstawowych 
wolności w celach niezwiązanych z pandemią; podkreśla również w tym kontekście 
nasilenie się nawoływania do nienawiści, kierowanie uwagi na słabsze grupy oskarżane 
o rozprzestrzenianie wirusa oraz powszechne wykorzystywanie – z naruszeniem praw 
człowieka – technologii cyfrowych mających na celu powstrzymywanie pandemii przez 
śledzenie obywateli i wyszukiwanie ich danych prywatnych;

3. zdecydowanie potępia liczne przypadki dyskryminacji i prześladowań ze względu na 
pochodzenie etniczne, narodowość, klasę społeczną, kastę, religię, przekonania, język, 
wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, do których wciąż dochodzi 
w wielu państwach i społeczeństwach; potępia kierowanie do jednostek lub 
społeczności deklaracji i działań nietolerancyjnych i przepełnionych nienawiścią; uważa 
powszechne występowanie rasizmu i ksenofobii w wielu państwach za 
niedopuszczalne;

4. podkreśla ogromne i rosnące zagrożenie dla praw człowieka, jakie pociągają za sobą 
zmiana klimatu, zniszczenie środowiska i utrata różnorodności biologicznej, gdyż 
pozbawia ludzi podstawowego prawa do życia, w szczególności wskutek wyższego 
poziomu głodu na świecie, ograniczeń w dostępie do wody i dodatkowych zgonów 
spowodowanych niedożywieniem i wzmożonym rozprzestrzenianiem się chorób; 
zwraca ponadto uwagę na wynikające ze zmiany klimatu zagrożenia dla pokoju 
i bezpieczeństwa, ponieważ brak bezpieczeństwa żywnościowego i niedobór wody 
mogą prowadzić do rywalizacji o zasoby naturalne, a następnie do niestabilności 
i konfliktów w państwach niestabilnych i między nimi; podkreśla, że kraje najsłabiej 
rozwinięte są najbardziej narażone na zmianę klimatu, ponieważ najtrudniej jest im 
wytrzymać jej miażdżące skutki;

5. potwierdza, że propagowanie i ochrona praw człowieka oraz działania w dziedzinie 
klimatu i środowiska są ze sobą powiązane, ponieważ w szczególności 
międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka zapewnia dostęp do środków 
zaradczych i prawnych, które umożliwiają naprawienie szkód spowodowanych zmianą 
klimatu, wdrożenie środków w celu przeciwdziałania zmianie klimatu oraz pociągnięcie 
państw i przedsiębiorstw do odpowiedzialności za ich reakcje na tę zmianę klimatu; 
podkreśla potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na pomoc dla osób przesiedlonych ze 
względów środowiskowych i z powodu zmiany klimatu;

6. wyraża ogromne zaniepokojenie wylesianiem, w szczególności w Amazonii w 2019 r., 
gdyż lasy przyczyniają się do łagodzenia zmiany klimatu przez pochłanianie 
i składowanie dwutlenku węgla; podkreśla, że ludy tubylcze często są pierwszymi 
ofiarami wylesiania, które zagraża ich prawom do ziemi i dostępowi do kluczowych 
zasobów;
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7. z zadowoleniem przyjmuje rosnące aspiracje i mobilizację obywateli, w szczególności 
najmłodszych, do zmian politycznych i społecznych sprzyjających poszanowaniu praw 
człowieka, rządom demokratycznym, równości i sprawiedliwości społecznej, 
ambitniejszym działaniom w dziedzinie klimatu i lepszej ochronie środowiska; 
podkreśla, że w 2019 r. w każdym regionie świata pojawiły się masowe ruchy 
protestacyjne odzwierciedlające te aspiracje, podające w wątpliwość instytucjonalny 
i gospodarczy porządek społeczeństwa oraz wspierające rozwój sprawiedliwszego 
społeczeństwa globalnego;

8. uważa, że uzasadnione postulaty społeczeństw i jednostek wymagają reakcji 
politycznych opartych na pluralistycznym dialogu; z drugiej strony potępia 
represjonowanie ruchów pokojowych, w szczególności przez nadużywanie siły przez 
agentów sił bezpieczeństwa, stosowane przez niektóre rządy wobec ludności w celu 
stłumienia głosów demokratycznych;

9. podkreśla, że ataki fizyczne, kary pozbawienia wolności, groźby śmierci, nękanie, 
zastraszanie i ograniczanie wolności wypowiedzi pozostają narzędziami systematycznie 
wykorzystywanymi na całym świecie wobec obrońców praw człowieka, organizacji 
pozarządowych oraz działaczy społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy; podkreśla, 
że istnieją tendencje polityczne do pogłębiania nacjonalizmu i wykorzystywania religii 
dla zysku politycznego, które sprzyjają nietolerancji, w szczególności wobec obrońców 
praw człowieka, kobiet, osób LGBTI i migrantów;

10. podkreśla, że obowiązkiem instytucji UE jest aktywne wspieranie organizacji i osób 
zaangażowanych w obronę demokracji i praw człowieka; podkreśla w tym względzie 
znaczenie działań Parlamentu mających na celu umożliwienie tym organizacjom 
i osobom wypowiadania się oraz doprowadzenie do zwolnienia obrońców praw 
człowieka zatrzymanych z powodu swojej działalności;

11. wyraża głębokie zaniepokojenie utrzymującą się plagą wojen i konfliktów zbrojnych, 
które prowadzą do poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego 
i praw człowieka, w szczególności masowych zabójstw i przymusowych wysiedleń 
ludności cywilnej; zdecydowanie potępia zaangażowanie władz autorytarnych w wojny 
zastępcze i podkreśla, że wstępnym warunkiem trwałego pokoju są rozwiązania 
polityczne; wyraża głębokie zaniepokojenie nasileniem się międzynarodowych napięć 
politycznych, a także – w niektórych regionach świata – wzmożoną aktywnością 
niepaństwowych ugrupowań zbrojnych i organizacji terrorystycznych oraz rozwojem 
przemocy na tle światopoglądowym;

12. ubolewa nad faktem, że podczas gdy ONZ obchodziła w 2020 r. 75. rocznicę istnienia, 
szereg rządów inspirowanych partykularnymi interesami poczyniło kroki mające na 
celu przeciwdziałanie podejmowanym w ramach współpracy międzynarodowej 
wysiłkom na rzecz pokoju, rozwiązywania konfliktów i ochrony praw człowieka 
w oparciu o cele i zasady określone w Powszechnej deklaracji praw człowieka, prawie 
międzynarodowym, Karcie Narodów Zjednoczonych i akcie końcowym z Helsinek; 
krytykuje brak wspólnego międzynarodowego przywództwa ze strony państw 
demokratycznych w celu konsekwentnego reagowania na poważne naruszenia 
międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka oraz w celu łączenia sił, aby 
wspierać prawa człowieka, demokrację i ład oparty na zasadach na całym świecie;
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13. ubolewa nad trudną sytuacją migrantów i uchodźców na całym świecie, 
w szczególności przesiedlonych kobiet, dzieci i osób z niepełnosprawnościami, które 
należą do najsłabszych grup; zwraca uwagę, że liczbę migrantów międzynarodowych 
w 2019 r. szacuje się na niemal 272 mln3, co odpowiada 3,5 % ludności świata, oraz że 
w ciągu ostatnich dwóch lat miały miejsce przesiedlenia i przepływy migracyjne na 
dużą skalę; potępia środki polityczne, które ograniczają prawa człowieka przysługujące 
migrantom i uchodźcom oraz stwarzają zagrożenie dla ich bezpieczeństwa; wskazuje 
w tym względzie na negatywną tendencję do nękania tych, którzy udzielają pomocy 
migrantom i uchodźcom oraz bronią przysługujących im praw człowieka, oraz do 
kryminalizacji ich pracy;

14. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wysiłki na rzecz propagowania praw kobiet 
i dziewcząt zyskały większe znaczenie na całym świecie; podkreśla jednak, że 
w każdym regionie świata utrzymują się powszechna przemoc i dyskryminacja ze 
względu na płeć, które często wynikają z nawyków kulturowych lub od dawna 
istniejących dyskryminujących systemów prawnych; podkreśla ponadto stosowanie 
przemocy seksualnej wobec kobiet ze względu na ich poglądy, wiarę, przekonania 
filozoficzne lub aktywizm w obronie praw człowieka; potępia reżimy autorytarne, które 
sprzeciwiają się postulatom kobiet w zakresie równych praw lub podsycają negatywne 
reakcje na te postulaty; podkreśla znaczącą rolę, jaką kobiety odgrywają przez swój 
aktywizm w ruchach politycznych i społecznych, oraz ubolewa nad dotkliwymi 
skutkami, które kobiety ponoszą, będąc ofiarami przemocy spowodowanej brutalnymi 
represjami;

15. wyraża głębokie zaniepokojenie dalszym występowaniem poważnych naruszeń praw 
człowieka w stosunku do dzieci na całym świecie w 2019 r. – roku, w którym 
obchodzono 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka – mianowicie 
handlu dziećmi i ich wykorzystywania, wykorzystywania dzieci-żołnierzy 
w konfliktach zbrojnych oraz rozdzielania rodzin i zatrzymywania dzieci z powodów 
związanych z imigracją;

16. wyraża głęboki smutek z powodu ataków terrorystycznych i zamachów bombowych 
dokonanych w pierwszej połowie 2019 r., wymierzonych w osoby wierzące, 
w szczególności w miejscach kultu, oraz potępia te czyny; jest zaniepokojony faktem, 
że te straszliwe czyny zbiegły się w czasie z kampaniami nienawiści prowadzonymi 
przez niektórych przywódców politycznych i grupy terrorystyczne, których celem jest 
odmowa prawa do wolności myśli, sumienia, religii lub przekonań;

Umieszczenie propagowania i ochrony demokracji i praw człowieka w centrum polityki 
zagranicznej UE

17. przypomina, że zgodnie z art. 2 TUE Unia opiera się na wartościach poszanowania 
godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak 
również poszanowania praw człowieka; podkreśla, że propagowanie tych wartości 
w działaniach zewnętrznych, wspieranie demokracji, państwa prawnego, 
powszechności i niepodzielności praw człowieka leży u podstaw wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE zgodnie z art. 21 TUE i strategicznym interesem Unii 

3 World Migration Report 2020 [Światowe sprawozdanie w sprawie migracji za 2020 r.] – Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf).

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
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oraz powinno być skutecznie i spójnie odzwierciedlone we wszystkich obszarach 
stosunków Unii z państwami trzecimi;

18. podkreśla znaczenie wysiłków Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) 
i Komisji na rzecz ustawicznego podnoszenia świadomości i wiedzy urzędników UE 
i jej państw członkowskich w zakresie praw człowieka; wzywa wszystkie delegatury 
UE i ich punkty kontaktowe ds. praw człowieka do konsekwentnego wywiązywania się 
z obowiązku spotkań z obrońcami praw człowieka, odwiedzania zatrzymanych 
działaczy, monitorowania ich procesów i opowiadania się za ich ochroną w terenie;

Działania UE na szczeblu wielostronnym

19. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Rady do wspierania reakcji na skutki 
pandemii COVID-19 przez rozwijanie globalnego systemu współpracy i dialogu oraz 
promowanie multilateralizmu opartego na zasadach i prawach; podkreśla, że jego 
zdaniem międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka i obietnica osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r. powinny pozostać podstawą wszystkich 
reakcji na pandemię; zaleca, aby UE kontynuowała swoje wysiłki przez nawiązywanie 
stosunków z państwami i zainteresowanymi stronami, które mogą podzielać te same 
wartości co UE lub nie, aby zachować lub rozwijać międzynarodowe standardy praw 
człowieka;

20. zwraca się do państw członkowskich, by zwiększyły skuteczność polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa UE przez stosowanie zasady głosowania większością kwalifikowaną 
w Radzie; apeluje do państw członkowskich, by na forach wielostronnych przyjmowały 
jednolite, zdecydowane stanowisko UE, ponieważ tylko w ten sposób Unia może 
odgrywać wiodącą rolę na arenie międzynarodowej i wykorzystywać swoje wpływy do 
powodowania pozytywnych zmian i lepszego reagowania na globalne wyzwania, w tym 
wyzwania związane z propagowaniem i ochroną praw człowieka oraz ze środowiskiem 
i klimatem;

21. powtarza, że UE będzie uznawana na arenie międzynarodowej tylko wtedy, gdy jej 
podstawowe wartości, w szczególności poszanowanie demokracji, praw człowieka 
i praworządności, będą wiarygodne w działaniach zewnętrznych, a będzie to możliwe 
tylko w przypadku, gdy UE zapewni wewnętrzną i zewnętrzną spójność swojej polityki 
w tych kwestiach;

Specjalny Przedstawiciel UE ds. Praw Człowieka

22. z zadowoleniem przyjmuje mianowanie w dniu 28 lutego 2019 r. Eamona Gilmore’a 
Specjalnym Przedstawicielem UE ds. Praw Człowieka; zachęca Specjalnego 
Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka, by kontynuował wysiłki dyplomatyczne 
mające na celu zwiększenie skuteczności polityki UE w zakresie praw człowieka, 
umocnienie sojuszy międzynarodowych promujących agendę praw człowieka oraz 
przekonanie rozmówców na całym świecie do przyjęcia polityki zgodnej z wysokimi 
standardami demokracji, praw człowieka, praworządności i dobrego rządzenia, a także 
z prawem międzynarodowym i normami międzynarodowymi, w szczególności 
w dziedzinie międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego 
sądownictwa karnego; zaleca ponadto, aby Specjalny Przedstawiciel UE ds. Praw 
Człowieka podwoił wysiłki na rzecz zapewnienia w UE wewnętrznej spójności pod 
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względem kształtowania i realizacji polityki zagranicznej UE w zakresie praw 
człowieka; zwraca się do UE o lepsze wyeksponowanie Specjalnego Przedstawiciela 
UE ds. Praw Człowieka i nadanie temu stanowisku stałego charakteru oraz przyznanie 
mu umocowania do działania z inicjatywy własnej, odpowiednich zasobów i możliwość 
publicznej wypowiedzi w celu składania sprawozdań z efektów wizyt w państwach 
trzecich i przedstawiania stanowisk UE w zakresie kwestii związanych z prawami 
człowieka;

Umowy międzynarodowe

23. ponawia apel o systematyczne włączanie klauzul praw człowieka do wszystkich umów 
międzynarodowych między UE a państwami trzecimi oraz o ich należyte 
egzekwowanie i monitorowanie, w tym za pomocą mierzalnych punktów odniesienia, 
z udziałem Parlamentu i społeczeństwa obywatelskiego; podkreśla, że w klauzulach 
tych należy przewidzieć mechanizmy zapewniające ich skuteczne egzekwowanie oraz 
procedury określające jasne i wiarygodne konsekwencje naruszenia umowy, w tym 
zawieszenie umowy lub – w ostateczności – wycofanie się UE z umowy; zaleca 
ustanowienie niezależnych mechanizmów monitorowania w zakresie praw człowieka 
w odniesieniu do umów handlowych i dotyczących inwestycji zagranicznych, a także 
niezależnego mechanizmu rozpatrywania skarg, aby zapewnić zainteresowanym 
obywatelom i podmiotom lokalnym możliwość korzystania ze skutecznego środka 
odwoławczego;

Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

24. wzywa do wdrożenia działań i wsparcia na rzecz promowania i ochrony demokracji 
i praw człowieka w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR) oraz do przeznaczenia na nie budżetu odpowiadającego 
poziomowi zaangażowania i ambicji Unii;

25. zwraca się do Komisji, by monitorowała osiąganie celów ISWMR i włączyła do 
swojego sprawozdania rocznego z realizacji tych celów rozdział dotyczący 
poszanowania praw człowieka przez kraje partnerskie korzystające z finansowania 
w ramach Instrumentu i zachowania przez te kraje zgodności z art. 8 Instrumentu – 
Zasady ogólne; wzywa Komisję do zaproponowania odpowiednich środków, w tym 
zawieszenia finansowania UE, w przypadku gdy beneficjenci naruszają prawa 
człowieka lub zasady ISWMR;

Plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji

26. wyraża zadowolenie z przyjęcia Planu działania UE dotyczącego praw człowieka 
i demokracji na lata 2020–2024; uważa za godne ubolewania, że ESDZ nie poświęcił 
należytej uwagi propozycji Parlamentu i jego Podkomisji Praw Człowieka, by aktywnie 
przyczynił się do przygotowania tego planu działania w duchu dobrej współpracy 
międzyinstytucjonalnej; zwraca się do ESDZ i Komisji, by zaangażowały się 
w zorganizowany i regularny dialog z właściwymi organami Parlamentu w sprawie 
wdrożenia nowego planu działania, tak aby umożliwić Parlamentowi odgrywanie jego 
roli w działaniach przewidzianych w tym planie, w szczególności przez dyplomację 
parlamentarną, oraz skuteczne pełnienie roli kontrolnej; zaleca ustanowienie zestawu 
punktów odniesienia i wskaźników postępów, aby skutecznie monitorować realizację 
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planu działania; zwraca się do ESDZ o składanie sprawozdań z postępów w realizacji 
celów planu działania względem tych punktów odniesienia; wzywa ESDZ do 
regularnego śledzenia rezolucji i debat Parlamentu istotnych dla realizacji planu 
działania;

Reagowanie na globalne wyzwania związane z prawami człowieka i demokracją

Rządy demokratyczne i przestrzeń sprzyjająca społeczeństwu obywatelskiemu

27. jest zdania, że rządy demokratyczne i praworządność są na całym świecie przedmiotem 
ataku wskutek połączenia takich czynników, jak: nasilenie się autorytaryzmu, wzrost 
nierówności i ubóstwa, kurczenie się przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego, utrata 
wiarygodności władzy publicznej i osłabienie organizacji zbiorowych broniących 
interesu publicznego; apeluje do UE i jej państw członkowskich, by dalej wspierały 
tworzenie instytucji demokratycznych oraz przejrzystych i wiarygodnych procesów 
wyborczych, a jednocześnie wykraczały poza to, zapewniając dalsze wsparcie działań, 
które sprzyjają demokratycznej debacie i ją wyzwalają, służą likwidowaniu 
nierówności, wzmacniają pozycję organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
przyczyniają się do zwalczania korupcji i umacniają sądownictwo;

Działania w dziedzinie klimatu a prawa człowieka

28. potwierdza, że propagowanie i ochrona praw człowieka oraz działania w dziedzinie 
klimatu i środowiska są ze sobą powiązane, ponieważ w szczególności 
międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka zapewnia dostęp do środków 
zaradczych i prawnych, które umożliwiają naprawienie szkód spowodowanych zmianą 
klimatu, wdrożenie środków w celu przeciwdziałania zmianie klimatu oraz pociągnięcie 
państw i przedsiębiorstw do odpowiedzialności za ich reakcje na tę zmianę klimatu;

29. popiera oparte na prawach podejście do pobudzania działań w dziedzinie klimatu, które 
zapewnia udział społeczeństwa i dostęp do wymiaru sprawiedliwości przy 
podejmowaniu, wdrażaniu i przeglądzie decyzji politycznych związanych ze zmianą 
klimatu;

Podejście UE do konfliktów, odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka i walki 
z bezkarnością

30. podkreśla złożoność współczesnych konfliktów, które często rozwijają się w kraju na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, obejmują wiele stron, w tym organizacje 
terrorystyczne i podmioty niepaństwowe, i mają katastrofalne konsekwencje 
humanitarne; apeluje do UE, by reagowała na konflikty w sposób bardziej 
zdecydowany – zajmowała się ich pierwotnymi przyczynami, inwestowała 
w zapobieganie konfliktom i wysiłki mediacyjne, poszukiwała przestrzeni 
umożliwiającej rozwiązania polityczne i utrzymywała ją, tworzyła partnerstwa i sojusze 
z państwami i organizacjami regionalnymi o podobnych poglądach w celu budowania 
pomostów między walczącymi stronami i opracowywania planów pokojowych, dążyła 
do większego zaangażowania kobiet w działania na rzecz pokoju oraz zapewniała 
dalsze wsparcie misjom cywilnym lub wojskowym mającym na celu utrzymanie 
pokoju;
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31. wzywa państwa członkowskie do ścisłego przestrzegania postanowień art. 7 Traktatu 
ONZ o handlu bronią („Wywóz i ocena wywozu”) oraz Kodeksu postępowania UE 
w sprawie wywozu uzbrojenia przez odmowę jakiegokolwiek transferu broni, który 
stwarzałby ryzyko, że państwo przywozu może dopuścić się poważnych naruszeń praw 
człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego lub ułatwić takie naruszenia;

32. potwierdza niezachwiane poparcie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) 
i wzywa państwa-strony statutu rzymskiego do zapewnienia MTK odpowiednich 
środków finansowych, by umożliwić mu realizację zadań w ramach jego mandatu; 
uważa ataki na MTK za godne ubolewania oraz potępia sankcje indywidualne, które 
Stany Zjednoczone nałożyły na jego personel, w szczególności sankcje wobec 
głównego prokuratora MTK, które są nie do przyjęcia; podkreśla, że MTK jest jedyną 
instytucją międzynarodową, która może ścigać niektóre z najstraszliwszych zbrodni na 
świecie i bronić ofiar, które nie mogą zwrócić się nigdzie indziej; zwraca się do UE 
o dalszą ochronę niezależności i bezstronności MTK przed atakami, które mają na celu 
utrudnianie funkcjonowania międzynarodowego sądownictwa karnego; ponownie 
zaleca, by powołano europejskie obserwatorium ds. zapobiegania i zwalczania 
bezkarności oraz ds. rozliczalności w tej dziedzinie;

33. z zadowoleniem przyjmuje rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2467 w sprawie 
przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych oraz wszystkie powiązane rezolucje Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, począwszy od rezolucji nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju 
i bezpieczeństwa, w której Rada Bezpieczeństwa ONZ potwierdziła, że zobowiązuje się 
zapobiegać stosowaniu przemocy seksualnej jako taktyki wojennej i terrorystycznej 
przy użyciu wszystkich dostępnych jej środków, w tym sankcji i innych 
ukierunkowanych środków przeciwko uporczywym sprawcom; z zadowoleniem 
przyjmuje ponadto utworzenie w dniu 30 października 2019 r. przez ONZ 
Międzynarodowego Funduszu na rzecz Ofiar Przemocy Seksualnej w Konfliktach 
Zbrojnych, którego celem jest pomoc tym osobom w uzyskaniu dostępu do reparacji;

34. wzywa do przyjęcia i wdrożenia unijnego mechanizmu sankcji w zakresie praw 
człowieka na całym świecie jako zasadniczej części istniejącego zestawu narzędzi UE 
w dziedzinie praw człowieka i polityki zagranicznej, który to mechanizm zwiększyłby 
rolę UE jako globalnego podmiotu działającego na rzecz praw człowieka, umożliwiając 
stosowanie ukierunkowanych sankcji wobec osób odpowiedzialnych za poważne 
naruszenia praw człowieka lub współwinnych takich naruszeń; podkreśla, że aby 
umożliwić skuteczne wdrożenie tego mechanizmu, istotne jest przydzielenie na to 
wystarczających środków; wzywa do ustanowienia na szczeblu UE komitetu 
doradczego z udziałem Parlamentu;

35. wyraża uznanie dla pracy i wkładu, które w walkę z bezkarnością wniosła Agnès 
Callamard, specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. pozasądowych, doraźnych 
i arbitralnych egzekucji, prowadząc w 2019 r. dochodzenia w przypadkach, w których 
istniało podejrzenie pozasądowego zabójstwa, i mając jednocześnie do czynienia 
z zastraszaniem i groźbami;

Obrońcy praw człowieka

36. potępia zabójstwa, arbitralne zatrzymania, torturowanie, prześladowanie i nękanie 
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obrońców praw człowieka oraz stosowanie wobec nich zdalnego nadzoru cyfrowego 
i kampanii oszczerstw; odnotowuje z ogromnym zaniepokojeniem dużą liczbę 
obrońców praw człowieka zajmujących się prawami do ziemi i środowiskiem, których 
w 2019 r. zamordowano lub brutalnie zaatakowano za działanie na rzecz ochrony 
zasobów naturalnych i praw jednostek do życia w bezpiecznym i zdrowym środowisku;

37. wzywa instytucje UE, by zwiększyły wsparcie na rzecz obrońców praw człowieka jako 
kluczowy i integralny element polityki zewnętrznej Unii w zakresie praw człowieka; 
podkreśla, że niezbędnymi instrumentami realizacji tej polityki są dialog polityczny 
z władzami państw trzecich, obserwacja procesów sądowych, odwiedzanie 
zatrzymanych obrońców praw człowieka, wsparcie w zakresie relokacji i wypowiedzi 
publiczne; wzywa UE i jej państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków przez 
bardziej zjednoczone działanie oraz wykorzystywanie tych instrumentów w sposób 
spójny i jednolity, niezależnie od kraju, w przypadkach naruszeń praw obrońców praw 
człowieka; podkreśla ciągłe działania Parlamentu i jego Podkomisji Praw Człowieka 
w 2019 r. na rzecz wspierania obrońców praw człowieka, w tym laureatów Nagrody im. 
Sacharowa i nominowanych do niej, oraz zwracania uwagi na ich sytuację, 
w szczególności gdy grozi im naruszenie ich praw bądź naruszenie to ma miejsce;

38. z zadowoleniem przyjmuje przedłużenie w listopadzie 2019 r. na kolejne trzy lata 
unijnego mechanizmu ProtectDefenders.eu na rzecz obrońców praw człowieka; 
przypomina o znaczeniu tego mechanizmu w obliczu rosnących potrzeb obrońców praw 
człowieka i różnorodności problemów, z jakimi się borykają; wzywa do wzmocnienia 
tego mechanizmu i poddawania go stałej ocenie stosownie do jego potrzeb;

Prawa kobiet i równość płci

39. wzywa do przyjęcia ambitnego unijnego planu działania w sprawie równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet w stosunkach zewnętrznych na lata 2021–2025 (trzeciego 
planu działania w sprawie równości płci); wzywa w związku z tym do zwiększenia 
wsparcia UE dla państw trzecich, które wdrażają nowe strategie polityczne i zmiany 
legislacyjne, aby dostosować krajowe ramy prawne do zobowiązań międzynarodowych 
i wynikających z celów zrównoważonego rozwoju w zakresie praw kobiet i równości 
płci, chronić obrończynie praw człowieka, wspierać prawa i zdrowie reprodukcyjne 
i seksualne kobiet, zapewnić młodzieży kompleksową edukację seksualną opartą na 
nauce oraz zapobiegać przemocy seksualnej i ze względu na płeć oraz okaleczaniu 
żeńskich narządów płciowych;

Prawa dziecka

40. ponawia apel do UE i jej państw członkowskich o pogłębienie współpracy i dialogu 
z państwami trzecimi w celu propagowania poszanowania praw dziecka na całym 
świecie; wzywa w związku z tym UE i jej państwa członkowskie do współpracy 
z krajami partnerskimi oraz do zobowiązania się do przeznaczenia dalszych środków 
finansowych, w szczególności w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej, w celu 
sprostania globalnym wyzwaniom w zakresie zdrowia i edukacji dzieci, 
wyeliminowania pracy dzieci, zwalczania przemocy, wykorzystywania seksualnego 
oraz wczesnego i przymusowego małżeństwa, handlu dziećmi i ich wykorzystywania, 
a także rekrutacji i wykorzystania dzieci w konfliktach zbrojnych, których ofiarami są 
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miliony dzieci; z zadowoleniem przyjmuje uwagę poświęconą działaniom UE 
w zakresie ochrony i propagowania praw dziecka z okazji 30. rocznicy przyjęcia 
Konwencji ONZ o prawach dziecka i ponawia swój apel do Komisji o zbadanie, w jaki 
sposób UE jako organ może przystąpić do tej konwencji;

Prawa osób z niepełnosprawnościami

41. z zadowoleniem przyjmuje ratyfikację w 2019 r. Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz protokołu fakultatywnego do niej; podkreśla znaczenie pełnego 
uwzględnienia specyfiki potrzeb osób z niepełnosprawnościami; wzywa UE do 
włączenia walki z dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność do polityki działań 
zewnętrznych i pomocy rozwojowej, obok walki o równy dostęp do zatrudnienia oraz 
do edukacji i szkoleń, a także do wspierania rozwiązań ułatwiających osobom 
z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w społeczeństwie; ponownie podkreśla 
znaczenie skutecznego wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
zarówno przez państwa członkowskie UE, jak i jej instytucje, zwłaszcza w odniesieniu 
do zobowiązań UE w zakresie pomocy humanitarnej i współpracy międzynarodowej we 
wszystkich odnośnych obszarach polityki UE; podkreśla znaczenie niedyskryminacji 
oraz potrzebę wiarygodnego uwzględnienia zasady powszechnej dostępności 
i zapewnienia poszanowania wszystkich praw osób z niepełnosprawnościami;

Prawa przysługujące lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym 
i interseksualnym

42. wyraża ubolewanie z powodu coraz bardziej rozbieżnego rozwoju sytuacji 
w państwach, które zmierzają w kierunku lepszej ochrony praw lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI), zwłaszcza przez 
dekryminalizację homoseksualizmu, oraz w państwach, które naruszają te prawa 
i umożliwiają prześladowanie, dyskryminację i stygmatyzację osób LGTBI; uważa, że 
takie praktyki i akty przemocy wobec osób ze względu na ich orientację seksualną nie 
powinny pozostawać bezkarne i muszą zostać wyeliminowane; wzywa UE, by 
odgrywała wiodącą rolę w obronie praw człowieka przysługujących osobom LGBTI 
oraz dawała przykład w zwalczaniu przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną, a także by opracowała nową i ambitną strategię na rzecz równości osób 
LGBTI+;

Ludy tubylcze 

43. wyraża głębokie zaniepokojenie cierpieniem i bezbronnością ludów tubylczych 
w wyniku skutków zmiany klimatu i pandemii COVID-19, które pogarsza utrata ziemi 
i środków do życia z powodu działalności korporacji i związanych z nią szkód; ubolewa 
nad faktem, że ludy tubylcze na całym świecie nadal padają ofiarą powszechnej 
i systematycznej dyskryminacji i prześladowań, w tym przymusowych wysiedleń, 
arbitralnych aresztowań i zabójstw obrońców praw człowieka; zaleca, by UE i jej 
państwa członkowskie włączyły odniesienia do ludów tubylczych i praw zawartych 
w Deklaracji praw ludów tubylczych ONZ do odpowiednich i powstających ram 
dotyczących należytej staranności oraz zapewniły, aby przedsiębiorstwa z siedzibą 
w UE były pociągane do odpowiedzialności w przypadku naruszenia swoich 
obowiązków;
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44. ponownie apeluje do UE, państw członkowskich i ich partnerów będących członkami 
społeczności międzynarodowej o podjęcie wszelkich niezbędnych środków mających 
na celu pełne uznanie, ochronę i wspieranie praw ludów tubylczych, w tym ich praw do 
ich ziemi, terytoriów i zasobów; z zadowoleniem przyjmuje pracę społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacji pozarządowych w tym zakresie; potwierdza potrzebę 
utworzenia mechanizmu dotyczącego rozpatrywania skarg, który umożliwiałby 
składanie skarg dotyczących naruszeń i pogwałceń praw ludów tubylczych wskutek 
działalności przedsiębiorstw z siedzibą w UE; rozważa powołanie w Parlamencie 
stałego sprawozdawcy ds. ludów tubylczych w celu monitorowania sytuacji tych ludów 
w zakresie praw człowieka; wzywa państwa do ratyfikacji postanowień konwencji 
nr 169 MOP z dnia 27 czerwca 1989 r. dotyczącej ludności tubylczej i plemiennej;

Rasizm, dyskryminacja, ksenofobia i powiązana z nimi nietolerancja

45. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie w 2019 r. przez Radę wytycznych UE w sprawie 
praw człowieka dotyczących niedyskryminacji w działaniach zewnętrznych; wzywa UE 
i jej państwa członkowskie do korzystania ze wszystkich dostępnych im narzędzi, aby 
zapewnić pociąganie do odpowiedzialności osób, które dopuściły się naruszenia praw 
z pobudek związanych z rasizmem, dyskryminacją lub ksenofobią;

Wolność myśli, sumienia, religii lub przekonań

46. jest wstrząśnięty liczbą zabójstw, ataków oraz aktów prześladowania, dyskryminacji, 
nękania i podsycania antagonizmu, do których doszło w 2019 r., a także liczbą 
ograniczeń praw, które w tymże roku wprowadzono wobec jednostek i grup wybranych 
ze względu na ich religię lub przekonania; potwierdza poparcie dla ofiar przemocy ze 
względu na religię lub przekonania oraz swoje zobowiązanie do wyeliminowania takiej 
przemocy; z zadowoleniem przyjmuje Globalne Forum na temat Religii 
w Społeczeństwie zainicjowane przez wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w Brukseli 
w dniu 6 września 2019 r.; zaleca jednak zwracanie jednakowej uwagi zarówno na 
stosunki wewnątrzreligijne, jak i międzyreligijne; wzywa w związku z tym do rozwoju 
wsparcia UE na rzecz dialogu wewnątrzreligijnego na szczeblu lokalnym w celu 
zwalczania ekstremizmu i nawoływania do nienawiści; wzywa ponadto do 
uwzględniania celów w dziedzinie promowania i ochrony wolności myśli, sumienia, 
religii lub przekonań w szerszym zakresie działań UE związanych z prawami 
człowieka;

Wolność wypowiedzi, wolność mediów i prawo do informacji

47. potępia podejmowane przez niektóre reżimy i władze próby zlikwidowania lub 
ograniczenia praw dotyczących wolności wypowiedzi lub wolności mediów, które owe 
reżimy i władze bezprawnie uzasadniają jako niezbędne do wzmacniania 
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego bądź do zwalczania terroryzmu, zniesławienia, 
znieważenia lub bluźnierstwa; przypomina, że wszelkie ograniczenia wolności 
wypowiedzi lub wolności mediów muszą służyć celowi zgodnemu z prawem zgodnie 
z zobowiązaniami międzynarodowymi zapisanymi w art. 19 Międzynarodowego paktu 
praw obywatelskich i politycznych;

48. zwraca uwagę na ciągłe zmiany w krajobrazie medialnym i coraz częstsze korzystanie 
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z sieci społecznościowych; podkreśla wyzwania i zagrożenia, jakie zmiany te stanowią 
między innymi w odniesieniu do naruszeń wolności wypowiedzi w internecie i poza 
nim, cenzury, ochrony danych, nawoływania do nienawiści oraz bezpieczeństwa 
dziennikarzy; wzywa Komisję do dokonania przeglądu polityki i praktyk 
przedsiębiorstw z branży mediów społecznościowych, w szczególności ich narzędzi 
samoregulacji, które mają konsekwencje dla korzystania z wolności wypowiedzi na 
całym świecie, oraz do przedstawienia w stosownych przypadkach wniosków 
dotyczących zmian w polityce lub przepisach;

Kara śmierci, tortury i inne formy brutalnego traktowania

49. z zadowoleniem przyjmuje pozytywny rozwój sytuacji w 2019 r., jakim jest spadek 
poparcia politycznego dla utrzymania kary śmierci w niektórych państwach, które jej 
nie zniosły; ubolewa jednak nad orzeczeniami niektórych krajowych organów 
sądowych, które doprowadziły do wzrostu liczby egzekucji w porównaniu z ubiegłymi 
latami; wzywa UE, aby w dalszym ciągu systematycznie potępiała stosowanie kary 
śmierci oraz prowadziła na całym świecie kampanie informacyjne przeciwko tej karze; 
apeluje do UE i jej państw członkowskich, by broniły zniesienia kary śmierci na 
wszystkich forach międzynarodowych i zabiegały o jak najszersze poparcie tego 
stanowiska;

50. potwierdza swoje zobowiązanie do promowania zakazu tortur na całym świecie, do 
opowiadania się po stronie ofiar oraz do pociągania oprawców do odpowiedzialności; z 
zadowoleniem przyjmuje aktualizację unijnych Wytycznych w sprawie polityki UE 
wobec państw trzecich dotyczącej tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania; apeluje do wszystkich państw członkowskich 
i innych państw, które nie ratyfikowały Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania 
tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, 
której 35. rocznicę przyjęcia obchodzono w 2019 r., aby to uczyniły; uznaje znaczenie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka w walce 
z torturami i innymi formami brutalnego traktowania;

Zwalczanie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

51. wzywa do bardziej zdecydowanej międzynarodowej reakcji na problem współczesnego 
niewolnictwa i handlu ludźmi, obejmującej ustanowienie nowych obowiązków dla 
przedsiębiorstw w zakresie podejmowania działań zapobiegawczych i współpracy 
z władzami oraz ulepszenie polityki karnej wobec handlarzy ludźmi i osób, które 
wykorzystują współczesne niewolnictwo lub czerpią z niego korzyści; wzywa państwa, 
które nie ratyfikowały konwencji MOP dotyczących zwalczania tych zjawisk i pracy 
dzieci, aby to uczyniły;

Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne

52. wzywa UE, aby zwiększyła wysiłki na rzecz promowania i ochrony praw 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych poprzez politykę zagraniczną i działania 
zewnętrzne UE, w szczególności przez skuteczne wykorzystanie klauzul praw 
człowieka zawartych w umowach międzynarodowych, w tym postanowień dotyczących 
pracy; z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie konwencji MOP dotyczącej przemocy 
i nękania, która zawiera nowe i wiążące międzynarodowe normy pracy, niezbędne do 
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wyeliminowania tych plag z obszaru pracy oraz do ochrony ofiar;

Biznes a prawa człowieka

53. wzywa do ustanowienia unijnego obowiązkowego instrumentu należytej staranności 
w zakresie praw człowieka, w którym zobowiązano by przedsiębiorstwa do aktywnego 
angażowania się w identyfikację, ocenę, łagodzenie i zgłaszanie wszelkich 
negatywnych skutków ich działalności i łańcuchów dostaw dla praw człowieka oraz 
zapobieganie tym skutkom, jak również wzywa do określenia odpowiedzialności 
cywilnej i karnej osób prawnych, liderów biznesu i kadry zarządzającej w przypadku 
naruszeń oraz do zapewnienia ofiarom dostępu do wymiaru sprawiedliwości i środków 
prawnych; zaleca ujęcie w tym instrumencie prawnego obowiązku dochowania 
należytej staranności jako konkretnego elementu, aby zapobiec wykorzystywaniu przez 
przedsiębiorstwa współczesnego niewolnictwa i pracy dzieci w ich zagranicznych 
łańcuchach dostaw;

Nowe technologie a prawa człowieka

54. wyraża zaniepokojenie wykorzystywaniem w odpowiedzi na pandemię COVID-19 
różnych narzędzi opartych na danych i nowych technologiach; podkreśla zagrożenia, 
jakie narzędzia te stanowią pod względem korzystania z podstawowych wolności, 
nadużycia władzy i większej podatności na cyberataki, w przypadku gdy nie istnieją 
skuteczne zabezpieczenia techniczne i prawne; apeluje, aby UE jako lider 
w wyznaczaniu światowych standardów w dziedzinie prywatności i ochrony danych 
ustanowiła nowe normy i najlepsze praktyki zarówno do użytku w obrębie UE, jak 
i stanowiące rozwiązania naśladowane na całym świecie, aby zapobiec potencjalnie 
szkodliwym skutkom nowych narzędzi opartych na danych;

Migranci i uchodźcy

55. wyraża głębokie zaniepokojenie nieproporcjonalnym negatywnym wpływem pandemii 
COVID-19 na migrantów i uchodźców; wzywa rządy, aby reagowały z poszanowaniem 
praw człowieka i godności ludzkiej, jak również stosowały rozwiązania mające na celu 
uwzględnienie trudnej sytuacji migrantów i uchodźców oraz ich potrzebę ochrony, 
zgodnie z zasadami solidarności i partnerstwa oraz przy umożliwieniu odpowiednich 
i dostępnych legalnych dróg migracji; podkreśla znaczenie utrzymania prawa do azylu 
na całym świecie;

56. wzywa w związku z tym właściwe organy państw członkowskich UE, aby traktowały 
z dobrą wolą i starannością osoby posiadające status uchodźcy i rozstrzygały 
wątpliwości na ich korzyść, a także aby składały wnioski o łączenie rodzin w celu 
położenia kresu sytuacjom, w których uchodźcy są oddzieleni od swoich bliskich 
krewnych, w szczególności dzieci;

57. wzywa do wzmocnienia i uelastycznienia wsparcia i pomocy humanitarnej UE, aby 
zapewnić odpowiednią ochronę uchodźcom uciekającym do krajów sąsiadujących 
z powodu konfliktów, kryzysów humanitarnych i łamania praw człowieka;

Wspieranie demokracji
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58. wzywa UE do zwiększenia wsparcia na rzecz demokratycznego uczestnictwa 
obywatelskiego, które nasila się od 2019 r. w kontekście wzrostu populizmu i reżimów 
autorytarnych; podkreśla w związku z tym działania na rzecz wspierania demokracji, 
które realizuje Parlament, w tym programy obserwacji wyborów, mediacji, szkolenia 
i mentoringu, wymagające dostosowywania do zmieniającej się sytuacji krajów 
partnerskich;

°

° °

59. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji, a także Wysokiemu Przedstawicielowi Unii ds. Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa oraz Wiceprzewodniczącemu Komisji, Specjalnemu Przedstawicielowi 
UE ds. Praw Człowieka, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Przewodniczącemu 74. sesji 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Przewodniczącemu Rady Praw Człowieka ONZ, 
Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka i szefom 
delegatur UE.


