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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, 

o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że UE powinna wykorzystać swoją siłę przekonywania, poprzez dialog 

polityczny i współpracę z państwami trzecimi, nadal wspierając i umacniając takie leżące 

u jej podstaw wartości jak wolność, demokracja, rozwój, poszanowanie praw człowieka 

oraz zasady praworządności i dobrych rządów; 

2. wzywa UE, aby utrzymała i wypełniała rolę czołowego obrońcy praw człowieka na 

świecie za pomocą skutecznego, spójnego i rozważnego korzystania ze wszystkich 

instrumentów, jakimi dysponuje, w celu zapewnienia propagowania i ochrony praw 

człowieka oraz skuteczności swej polityki w zakresie pomocy rozwojowej; 

3. wzywa Komisję do wzmocnienia instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw 

człowieka na całym świecie w celu wspierania demokratycznych reform i zarządzania, do 

uwzględnienia w szczególności organizacji lokalnych, do wzmocnienia misji obserwacji 

wyborów i nasilenia działań lokalnego społeczeństwa obywatelskiego związanych 

z obserwacją wyborów oraz do wykorzystania okazji, jakie stwarza w tym celu Europejski 

Fundusz na rzecz Demokracji; 

4. przypomina, że budowa zgodnych z prawem fundamentów demokratycznych oraz 

tworzenie właściwie funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej 

wspólnoty opartej na prawach jest procesem długotrwałym, który powinien przebiegać 

oddolnie i wymaga wsparcia na szczeblu krajowym, regionalnym, lokalnym 

i międzynarodowym; 

5. przypomina, że UE powinna domagać się od partnerskich rządów korzystających 

z pomocy rozwojowej poważnego zaangażowania w tworzenie stabilnej i prawdziwej 

demokracji, która oprócz dobrze funkcjonującej gospodarki charakteryzuje się 

poszanowaniem praw człowieka; należy w szczególności monitorować unijne 

finansowanie, a od represyjnych reżimów, które nie dotrzymują międzynarodowych 

zobowiązań żądać wymiernych wyników; 

6. podkreśla znaczenie udzielania zachęt niezależnej wolnej prasie i mediom będącym 

kluczowymi podmiotami w zachowaniu praworządności i walce z praktykami 

korupcyjnymi; 

7. podkreśla znaczenie wiążących i niepodlegających negocjacji klauzul dotyczących praw 

człowieka oraz skutecznych mechanizmów rozwiązywania sporów we wszystkich 

strategiach politycznych, partnerstwach i umowach zawieranych między UE a państwami 

trzecimi; 

8. nalega, aby dialog polityczny dotyczący praw człowieka między UE a państwami trzecimi 

uwzględniał bardziej obszerną i kompleksową definicję niedyskryminacji m.in. ze 

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

niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową; 
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9. oczekuje, że europejska polityka sąsiedztwa przyniesie w przyszłości bardziej znaczące 

i pozytywne wyniki niż dotychczas oraz stworzy trwałe struktury demokratyczne 

i spowoduje rozwój gospodarczy; podkreśla potrzebę nowego podejścia, dzięki któremu 

przestrzegane będą prawa człowieka i wolności oraz wspierana będzie praworządność. 
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