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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΥΕ/ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Σημειώνω με ικανοποίηση τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2012. Η έκθεση αυτή περιγράφει τις εργασίες μας 
στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλο το φάσμα των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και 
επισημαίνει τα κύρια επιτεύγματά μας. Καθοδηγεί εξάλλου τις μελλοντικές εργασίες μας, 
εντοπίζοντας τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να σημειωθεί επειγόντως πρόοδος. 
 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ο κοινός παρονομαστής όλων των εξωτερικών δράσεων μας. Η 
υποχρέωση διασφάλισης των αξιών αυτών στην Ένωσή μας και σε ολόκληρο τον κόσμο αποτελεί 
ένα από τα θεμέλια της ΕΕ. Όπου κι αν ταξιδεύω, διαπιστώνω ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τόσο σε επίσημες συζητήσεις με κυβερνήσεις όσο και όταν απευθύνομαι στην 
κοινωνία των πολιτών και στις ΜΚΟ. 
 
Το 2012 αποτέλεσε ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. Στις 25 
Ιουνίου, η Ένωση ενέκρινε το στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία, την πρώτη δέσμη αρχών και στόχων που θα καθοδηγήσει τις εργασίες μας για την 
προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων ανά την υφήλιο. 
 
Το στρατηγικό πλαίσιο συνδέεται με πρόγραμμα δράσης, ώστε να μπορούν οι καλές μας προθέσεις 
να μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες δράσεις. Η προσέγγιση αυτή έχει οδηγήσει ήδη σε σημαντική 
πρόοδο. Με την απόδοση προτεραιότητας στη θανατική ποινή, λ.χ., και με τη συνεχή άσκηση 
πιέσεων από την ΕΕ για το θέμα αυτό, λ.χ., επιτύχαμε την έκδοση ψηφίσματος από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με διεθνές μορατόριουμ στην εκτέλεση των θανατικών 
ποινών. 
 
Πέρυσι η ΕΕ χρηματοδότησε εκατοντάδες σχέδια για τη στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών που είναι αφιερωμένες στην προώθηση της δημοκρατίας, μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου 
για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Επίσης θέσαμε σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο για τη Δημοκρατία, ώστε να λαμβάνουν ευέλικτη και ταχεία στήριξη οι ΜΚΟ μικρής 
κλίμακας. Κατά συνέπεια περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να εργάζονται αποτελεσματικά για την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών παγκοσμίως. 
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Προκειμένου να επιτευχθούν απτότερα αποτελέσματα, ενημερώνουμε και βελτιώνουμε διαρκώς τις 
εργασίες μας για την προώθηση της δημοκρατίας. Η συστηματικότερη παρακολούθηση των 
αποστολών παρατήρησης εκλογών μας διευκολύνει να διασφαλίζουμε τη μετουσίωση των 
συστάσεών μας σε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. 
Η πρόοδος που διαπιστώθηκε πέρυσι σε πολλές χώρες του κόσμου θα εμπνεύσει όλους τους λαούς 
ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να συνεχίσουν τον αγώνα. Με χαροποιεί ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι η ΕΕ ήταν σε θέση να παράσχει σχετική υποστήριξη. 
Δεν πρέπει ωστόσο να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Τα μεγάλα δεινά για τα οποία διαβάζουμε 
και βλέπουμε εικόνες καθημερινά μας πείθουν ότι πρέπει να αναληφθεί επειγόντως περαιτέρω 
δράση. Το πρόγραμμα δράσης θα μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε συνεχή πρόοδο.  
Για να εδραιωθεί η δέσμευση της ΕΕ, διόρισα πέρυσι έναν ειδικό εντεταλμένο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τον κ. Σταύρο Λαμπρινίδη. Μετέφερε ακούραστα το μήνυμα της ΕΕ, διευκολύνοντας 
την πρόοδο στα θέματα αυτά και προσφέροντας έμπνευση και υποστήριξη σε όσους προωθούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως. Σταθήκαμε επίσης τυχεροί στο ότι επωφεληθήκαμε από την 
πείρα και την τοπική γνώση των ΜΚΟ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και 
αφοσιωμένων ατόμων που μας προσέφεραν τη συνδρομή τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν 
τις ατομικές ελευθερίες και τα άτομα αυτά διαδραματίζουν τελικά καθοριστικό ρόλο. 
 
Το 2012 η Ένωση έλαβε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την προαγωγή της ειρήνης, της 
συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Η αναγνώριση 
αυτή μας τιμά εξαιρετικά όλους. Πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να μας παροτρύνει να 
αναβαθμίσουμε τις προσπάθειές μας και να συνδράμουμε όλους τους λαούς που έχουν ανάγκη ανά 
την υφήλιο. 
 
Η ετήσια έκθεση αποτελεί τη βάση που θεμελιώνει την ευθύνη μας. Μας επιτρέπει να 
χαρτογραφήσουμε την πρόοδο κατά σαφή, απλό και συστηματικό τρόπο και να επισημάνουμε σε 
ποιους τομείς απαιτείται περισσότερο επείγουσα πρόοδος. Το κείμενο αυτό χρησιμεύει ως 
έμπνευση για τη συνέχιση του σημαντικού έργου, ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδεις 
ελευθερίες και η δημοκρατία να μην είναι πλέον ένα προνόμιο για λίγους, αλλά η πραγματικότητα 
για όλους. Χωρίς να έχει καμία σημασία ο τόπος όπου έχουν γεννηθεί. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η σημασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων συνίσταται κατεξοχήν στον οικουμενικό τους χαρακτήρα 
- πρόκειται για μια βασική αλήθεια που διατρέχει αυτήν εδώ την τελευταία ετήσια έκθεση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο.  
Τα ανθρώπινα δικαιώματα επιβεβαιώνουν την κοινή ανθρώπινη ιδιότητά μας και μας θέτουν όλους 
σε ίση μοίρα. Μας υπενθυμίζουν ότι ο αγώνας έστω και ενός απομακρυσμένου ατόμου είναι και 
δικός μας αγώνας. Το κίνημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων μας προσφέρει στο μεταξύ τις νομικές 
βάσεις και τη γλώσσα ώστε να μπορούμε δεσμευτούμε στο πλευρό κάθε ατόμου. Η γλώσσα αυτή 
μας επιτρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στην εξουσία με τρόπο που να απηχεί τα αισθήματα 
κάθε ανθρώπου - και μπορεί να συγκεντρώσει γύρω από τον ίδιο στόχο ανθρώπους κάθε πολιτικής 
αντίληψης, εθνικότητας, θρησκείας και φύλου. 
 
Πράγματι, οι πραγματικοί αγώνες για δικαιώματα δεν διεξάγονται μεταξύ διαφορετικών 
πολιτιστικών οικογενειών. Σε κάθε κοινωνία, τα ανθρώπινα δικαιώματα εκφράζουν το 
«οικουμενικό συμφέρον των ανίσχυρων» απέναντι στο «σχετικισμό των ισχυρών»: το συμφέρον 
της κακοποιημένης συζύγου απέναντι στην επίκληση των «παραδοσιακών οικογενειακών αξιών» 
από τον υπεύθυνο σύζυγο, το συμφέρον του διωκόμενου ακτιβιστή απέναντι στην επίκληση των 
«ειδικών λόγων ασφαλείας» από ένα καταπιεστικό κράτος. Ίσως γι' αυτό το λόγο η 
οικουμενικότητα των ανθρώπινων δικαιωμάτων αμφισβητείται τόσο σπάνια από τα θύματα 
παραβιάσεών τους, αλλά τόσο συχνά από τους υπευθύνους για τις παραβιάσεις αυτές.  
 
Ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα που άρχισε η Ευρώπη πριν από 60 χρόνια βασιζόταν 
μεταξύ άλλων στην τραυματική εμπειρία δύο παγκόσμιων πολέμων στο χρονικό διάστημα μιας 
γενιάς καθώς και στη χειρότερη γενοκτονία που είχε σημειωθεί ποτέ στον κόσμο, πράγμα που μας 
παρακίνησε να αφοσιωθούμε στα θέματα αυτά. Η Ευρώπη - και η διεθνής κοινότητα - ανέλαβαν τη 
δέσμευση ότι «ποτέ ξανά» δεν θα σημειώνονταν σε κανένα μέρος του κόσμου παρόμοιες 
φρικαλεότητες. 



 
9431/13  ΜΑΚ/θμ 8 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    EL 

Σήμερα η ΕΕ έχει επικεντρωθεί στην ιδέα ότι η οικουμενικότητα των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
αρχίζει μέσα στο δικό μας σπίτι και συνεπώς επαγρυπνεί απέναντι στις προκλήσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και είναι πρόθυμη να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με 
διάφορους μηχανισμούς, χωρίς κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Επίσης δίνει μεγάλη σημασία στη 
συνειδητοποίηση ότι η υποχρέωσή της για την προώθηση και την προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων εκτείνεται πέρα από τα σύνορά της και συνεπώς πρέπει να επιδιώκεται με αξιοποίηση 
όλου του φάσματος μέσων και δράσεων που περιλαμβάνει η εξωτερική της πολιτική. 
 
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το νέο στρατηγικό πλαίσιο και πρόγραμμα δράσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα καλούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργάζονται ακόμη στενότερα 
ώστε να εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνοχή και συνέπεια των πολιτικών μας. 
Αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία εξωτερικής πολιτικής που 
διαθέτουμε - και να αξιολογούμε το σχετικό αντίκτυπο - ώστε να προωθούμε και να 
διαφυλάσσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Με τους διμερείς 
εταίρους μας σε όλο τον κόσμο, δεσμευόμαστε να θέτουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στο επίκεντρο της διαλογικής μας σχέσης. Για το σκοπό αυτό δεν «δακτυλοδεικτούμε» 
μόνο - όπως είναι σωστό σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων - 
αλλά επίσης «δίνουμε τα χέρια» ώστε να παρέχουμε συγκεκριμένη στήριξη και καθοδήγηση για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
Επιπλέον αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να συμμετέχουμε ενεργά και εποικοδομητικά σε όλους 
τους περιφερειακούς και πολυμερείς οργανισμούς στους οποίους έχουν ανατεθεί η προώθηση και 
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
Αναγνωρίζουμε τέλος ότι, στο επίκεντρο της πολιτικής ανθρώπινων δικαιωμάτων που 
εφαρμόζουμε - σε εθνικό, ενωσιακό, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο - βρίσκεται μια ζωντανή 
κοινωνία των πολιτών ως το απαραίτητο αντίβαρο απέναντι στις δημόσιες αρχές, η οποία επιτρέπει 
στους ανθρώπους να πληροφορούνται και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και της οποίας πρέπει 
να προστατευθεί η δυνατότητα δράσης χωρίς φόβο, υποψίες ή διώξεις. 
 
Η παρούσα ετήσια έκθεση χαρτογραφεί τις εργασίες εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στον ευρύτερο 
χώρο των ανθρώπινων δικαιωμάτων το 2012. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα 
λειτουργήσει ως πυξίδα για τις εργασίες των επόμενων ετών. Θα πρέπει να μας καθοδηγήσει ως 
προς το τι πρέπει να διαφυλαχθεί, τι πρέπει να βελτιωθεί και τι πρέπει να αλλάξει - ώστε να γίνει ο 
σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων μια παγκόσμια πραγματικότητα. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Επισκόπηση 

 
Στις 25 Ιουνίου 2012, η ΕΕ ενέκρινε για πρώτη φορά στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Στα κείμενα αυτά αποτυπώνεται το όραμα της ΕΕ όσον 
αφορά τη γενική πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα τα επόμενα χρόνια και περιέχεται 
λεπτομερής κατάλογος δράσεων που θα υλοποιήσει η ΕΕ ώστε να προαγάγει στην πράξη τους 
στόχους αυτούς. Η έγκριση του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης έχει ιδιαίτερη 
σημασία έναντι των εταίρων ανά τον κόσμο, είτε πρόκειται για κυβερνήσεις είτε για ΜΚΟ, 
δεδομένου ότι καθορίζονται σαφώς τα πρότυπα τα οποία η ΕΕ είναι αποφασισμένη να προωθήσει. 
 
Το στρατηγικό πλαίσιο επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα - ατομικά και πολιτικά ή οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά - είναι 
υπαρκτά για όλους, χρησιμοποιώντας όλη την επιρροή της για να στηρίξει παγκοσμίως τους 
υπερασπιστές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στο στρατηγικό 
πλαίσιο τονίζεται ότι η ΕΕ θα επιδιώξει να προαγάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλους 
ανεξαιρέτως τους τομείς της εξωτερικής δράσης της, όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η τεχνολογία, 
το Διαδίκτυο και άλλες μορφές ηλεκτρονικής τηλεπικοινωνίας, η ενέργεια, το περιβάλλον, η 
εταιρική κοινωνική ευθύνη και οι αναπτυξιακές πολιτικές, καθώς και στον τομέα της κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και στις εξωτερικές διαστάσεις της πολιτικής για την απασχόληση 
και της κοινωνικής πολιτικής και στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιτρομοκρατικής πολιτικής. 
 
Στο πλαίσιο καθορίζονται οι κύριες προτεραιότητες, οι στόχοι και οι μέθοδοι της ΕΕ, που είναι 
σχεδιασμένες για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της πολιτικής της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα την επόμενη δεκαετία. Δίνεται επίσης έμφαση στη σημασία των από 
κοινού ενεργειών για την προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με συμμετοχή των κρατών 
μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Επιπλέον, 
τονίζεται η σημασία που η ΕΕ αποδίδει στο διάλογο που διεξάγει με μια ισχυρή και ανεξάρτητη 
κοινωνία των πολιτών, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. 
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Το πλαίσιο συμπληρώνεται με σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει 97 δράσεις που η ΕΕ θα 
υλοποιήσει ως τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Οι δράσεις αυτές καλύπτουν όλες τις πτυχές των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, από την εξάλειψη των βασανιστηρίων και την κατάργηση των 
καταναγκαστικών γάμων ως την υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης. Πέραν της συνέχισης 
των δράσεων που ήδη εξελίσσονται εδώ και κάποια χρόνια - όπως οι προσπάθειες για κατάργηση 
της θανατικής ποινής και η εκστρατεία για την εξάλειψη των βασανιστηρίων - το σχέδιο δράσης 
προβλέπει πρωτοβουλίες της ΕΕ σε νέους τομείς, όπως μεγαλύτερη έμφαση στην προαγωγή των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων στη συνεργασία για την ανάπτυξη, στην προστασία της ελευθερίας της 
έκφρασης στο Διαδίκτυο και στη μείωση των περιπτώσεων ανιθαγένειας. 
 
Στο σχέδιο δράσης προβλέπεται ότι η ΕΕ θα εκθέτει την πρόοδο της εφαρμογής των διατάξεών του 
στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο1. Συνεπώς, η 
δομή της έκθεσης αναθεωρήθηκε για να ακολουθήσει τη δομή του σχεδίου δράσης· κάθε ενότητα 
του Μέρους Α της παρούσας έκθεσης σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης 
περιλαμβάνει μια σύνοψη της εφαρμογής μέχρι σήμερα του αντίστοιχου μέρους του σχεδίου 
δράσης. Εννέα δράσεις του σχεδίου δράσης έπρεπε να υλοποιηθούν ως τα τέλη του 20122. 
Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε ως προς την επίτευξη σχεδόν όλων αυτών των στόχων (βλ. 
περαιτέρω πληροφορίες για τη δράση 3 στη συνέχεια). 

                                                 
1 Δράση 3: Παρουσίαση των επιδόσεων της ΕΕ ως προς την επίτευξη των στόχων της οικείας 

στρατηγικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία παγκοσμίως. 

2 Δράσεις 6α), 6δ), 7, 14α), 16α), 18γ), 23α), 25β) και 30β). 
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Στις 25 Ιουνίου 2012, το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την εντολή του Ειδικού Εντεταλμένου της 
ΕΕ (ΕΕΕΕ) για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κ. Σταύρος Λαμπρινίδης, πρώην Υπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέλαβε καθήκοντα 
το Σεπτέμβριο του 2012. Ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ο πρώτος ΕΕΕΕ μετά τη 
Λισαβόνα με θεματική εντολή) αναλαμβάνει το καθήκον να διασφαλίζει τη συνοχή, την 
αποτελεσματικότητα και την προβολή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο ΕΕΕΕ 
θα συμβάλει εσωτερικά στην εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και άλλων πράξεων όπως οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να συμβάλει στη συνοχή των πολιτικών. Ο ΕΕΕΕ θα 
ενθαρρύνει επίσης το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με κυβερνήσεις τρίτων χωρών, 
διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών, ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα και η προβολή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 
τελευταίο τετράμηνο του 2012, ο κ. Λαμπρινίδης εκπροσώπησε την ΕΕ σε ορισμένες σημαντικές 
διεθνείς συνόδους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων τη σύνοδο για την εφαρμογή της 
ανθρώπινης διάστασης του ΟΑΣΕ το Σεπτέμβριο, την 67η σύνοδο της Τρίτης Επιτροπής της 
Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ και το φόρουμ των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα το Δεκέμβριο του 2012. Ο Ειδικός Εντεταλμένος συνάντησε τους επικεφαλής 
ορισμένων πολυμερών και περιφερειακών οργανισμών (ΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΑΣΕ, 
Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών, Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, Αφρικανική Ένωση) και 
τους ομολόγους του στους οργανισμούς αυτούς, ώστε να προωθήσει τη στενότερη συνεργασία και 
τους στόχους της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης ήταν πρόεδρος της 
αντιπροσωπίας της ΕΕ στον 3ο διάλογο ΕΕ-Μεξικού για τα ανθρώπινα δικαιώματα τον Οκτώβριο 
και στον 9ο διάλογο Αφρικανικής Ένωσης-ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κ. Λαμπρινίδης 
πραγματοποίησε ορισμένες επίσημες επισκέψεις σε χώρες, συμπεριλαμβανομένης επίσκεψης στη 
Ρωσική Ομοσπονδία κατά την οποία εγκαινίασε το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Ρωσίας 
τον Οκτώβριο στην Αγία Πετρούπολη και ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην πρώτη συνεδρίαση της 
Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου που έλαβε χώρα στις 14 Νοεμβρίου. Είχε επίσης πολλές επαφές με 
τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ και υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις Βρυξέλλες και ανά 
τον κόσμο. 
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Το 2011, οι αντιπροσωπίες της ΕΕ, σε στενή συνεργασία με τις αποστολές των κρατών μελών της 
ΕΕ ανά τον κόσμο, άρχισαν να καταρτίζουν ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· το 2012, το Συμβούλιο ενέκρινε 48 από αυτές τις στρατηγικές και βρίσκεται πολύ 
κοντά στην έγκριση άλλων 90. Οι στρατηγικές περιλαμβάνουν ανάλυση της κατάστασης των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων σε κάθε χώρα και προσδιορίζουν ορισμένα ζητήματα προτεραιότητας για 
τη δράση της ΕΕ. Οι στρατηγικές καταρτίστηκαν σε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και 
καθορίζουν κατευθυντήριο πλαίσιο τόσο για την πολιτική δράση της ΕΕ όσο και για τη 
χρηματοδοτική βοήθεια που παρέχει σε τρίτες χώρες· ως εκ τούτου, η κατάρτιση στρατηγικών για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλες τις χώρες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι 
τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ με πρακτικό 
και στοχευόμενο τρόπο. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για την εφαρμογή των στρατηγικών, με 
τις πρώτες εκθέσεις εφαρμογής να αναμένονται στις αρχές του 2013. 
 
Σύμφωνα και με την έγκριση του στρατηγικού πλαισίου, η ΕΕ έλαβε ορισμένα μέτρα για να 
καταστήσει πιο αποτελεσματικές και συστηματικές τις μεθόδους εργασίας της για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Και οι 140 αντιπροσωπίες και γραφεία της ΕΕ και οι 15 αποστολές και επιχειρήσεις 
ΚΠΑΑ διαθέτουν τώρα σημεία επαφής για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
δημοκρατίας. Διορίστηκαν επίσης αξιωματικοί σύνδεσμοι για υπερασπιστές των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων σε 101 χώρες. Η Ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(COHOM) αύξησε τη συχνότητα των συνεδριάσεών της. Η Διυπηρεσιακή Ομάδα Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων της Επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας συνεργάζονται η ΕΥΕΔ και υπηρεσίες της 
Επιτροπής, συνεδρίασε επανειλημμένα για να εποπτεύσει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. 
Συστάθηκε Ομάδα Επαφής υψηλού επιπέδου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΥΕΔ τον Απρίλιο του 2012 για να αποτελέσει βήμα τακτικών 
ανταλλαγών απόψεων μεταξύ μελών του ΕΚ και ανώτερων υπαλλήλων της ΕΥΕΔ για θέματα 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
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Εξετάζοντας τα γεγονότα στον υπόλοιπο κόσμο, μια ιδιαιτέρως ανησυχητική τάση το 2012 ήταν η 
συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών σε πολλές τρίτες χώρες, η οποία συχνά 
αποδίδεται στη βούληση να αποφευχθεί η εξάπλωση επαναστάσεων εμπνευσμένων από την 
Αραβική Άνοιξη, σε συνδυασμό με την επίγνωση ότι αυξάνεται η δύναμη του διαδικτύου να 
προκαλεί προβλήματα στα τυραννικά καθεστώτα. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
αντιμετώπισαν όλο και περισσότερους αυστηρούς περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και 
του συνεταιρίζεσθαι, όπως άκρως δαπανηρές απαιτήσεις καταχώρισης και υποβολής αναφορών, 
άκρως περιοριστικούς κανόνες που ελέγχουν τις ξένες χρηματοδοτήσεις, απαγορεύσεις συμμετοχής 
των ΜΚΟ σε πολιτικές δραστηριότητες ή επαφών με ξένους, επιθετική χρήση των νόμων περί 
συκοφαντικής δυσφήμισης κατά ΜΚΟ ή πλήρης απαγόρευση της λειτουργίας ΜΚΟ. Η ΕΕ 
ανησυχεί ιδιαίτερα για τη διαφαινόμενη τάση. Παρενέβη, είτε μέσω απόρρητων διπλωματικών 
διαύλων ή μέσω δημόσιων δηλώσεων, σε αρκετές ατομικές περιπτώσεις όπου ακτιβιστές της 
κοινωνίας των πολιτών ή υπέρμαχοι των ανθρώπινων δικαιωμάτων αντιμετώπιζαν εκφοβισμό ή 
τιμωρία. Η ΕΕ εξακολούθησε να προάγει την ανάπτυξη μιας ενεργούς και ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών παγκοσμίως, κυρίως βάσει του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR), που παρείχε χρηματοδοτική στήριξη σε υπέρμαχους 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών σε περισσότερες από 100 
χώρες το 2012. Τον Οκτώβριο του 2012, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Οι ρίζες της 
δημοκρατίας και η βιώσιμη ανάπτυξη: η συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον 
τομέα των εξωτερικών σχέσεων»1, με την οποία η ΕΕ δεσμεύεται να παρέχει μεγαλύτερη στήριξη 
σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε χώρες εταίρους, ώστε να μπορούν να συμβάλουν με 
όλες τους τις δυνάμεις στην προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών, τη διαφάνεια, τη χρηστή 
διακυβέρνηση και συμβουλευτική στήριξη καθώς και στη διαμόρφωση πολιτικής. Η μεγαλύτερη 
στήριξη της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της αναθεωρημένης 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕ δημιούργησε το Μηχανισμό για την 
Κοινωνία των Πολιτών, μέσω του οποίου διατέθηκαν 22 εκατομμύρια ευρώ το 2012 και το 2013 
για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών στη Νότια Γειτονία. 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF
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Τον Οκτώβριο συστάθηκε επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ). Το ΕΤΔ έχει 
τη μορφή αυτόνομου ιδρύματος ιδιωτικού δικαίου και προορίζεται να στηρίζει δημοκράτες 
ακτιβιστές που αγωνίζονται για τη μετάβαση στη δημοκρατία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας 
και πέρα από αυτήν. Το ΕΤΔ δεν είναι μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συμπληρώσει 
υφιστάμενα ενωσιακά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ΕΜΔΑΑ, παρέχοντας ταχεία και ευέλικτη 
στήριξη σε φορείς, όπως μη καταχωρισμένες ΜΚΟ και πρωτοεμφανιζόμενους δημοκρατικούς 
παράγοντες, οι οποίοι επί του παρόντος έχουν μόνον περιορισμένη πρόσβαση στη στήριξη της ΕΕ. 
 
Τις κοσμοϊστορικές εξελίξεις για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που σημειώθηκαν 
στη Νότια Γειτονία το 2011 ακολούθησε το 2012 η διεξαγωγή εκλογών σύμφωνα με τα 
δημοκρατικά πρότυπα σε πολλές χώρες, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν επίμονα εμπόδια στην 
εδραίωση της διαδικασίας δημοκρατικής μετάβασης. Επανειλημμένες μαζικές διαδηλώσεις - που 
συχνά συνοδεύτηκαν από βίαιη αστυνόμευση - έδειξαν ότι οι πολίτες παραμένουν απογοητευμένοι 
από τη συνεχιζόμενη αποτυχία να εφαρμοστούν πλήρως τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και 
από το χαμηλό επίπεδο πρόσβασης στα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, που αντανακλάται 
στα υψηλά ποσοστά ανεργίας και στέρησης. Προκειμένου να ενδυναμωθεί η εταιρική σχέση 
μεταξύ της ΕΕ και των χωρών και κοινωνιών της Νότιας Γειτονίας, η ΕΕ υιοθέτησε το 2011 την 
αρχή των «αναλογικών κερδών», βάσει της οποίας πρέπει να παρέχεται μεγαλύτερη στήριξη σε 
χώρες εταίρους που είναι προσηλωμένες στην οικοδόμηση ουσιαστικής και βιώσιμης δημοκρατίας. 
Το 2012 η ΕΕ έλαβε μέτρα για να εφαρμόσει στην πράξη την αρχή αυτή, μέσω της καθιέρωσης των 
παροχών της Στήριξης για εταιρική σχέση, μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς 
(SPRING), που ανέρχονται σε 390 εκατομμύρια ευρώ για το 2011-2012. Εξάλλου, η ΕΕ και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησαν κοινό πρόγραμμα ενίσχυσης της δημοκρατικής μεταρρύθμισης 
στις γειτονικές χώρες του Νότου, το οποίο θα επιτρέψει στις χώρες της Νότιας Γειτονίας να 
αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά την προστασία 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία. Συστάθηκαν ειδικές ομάδες υψηλού επιπέδου 
ΕΕ και Τυνησίας, Ιορδανίας και Αιγύπτου για να παράσχουν πολιτική στήριξη στη διαδικασία 
δημοκρατικής μετάβασης και στενότερη συνεργασία με τους λαούς, τις κυβερνήσεις και τους 
φορείς ανάπτυξης στις χώρες αυτές. Τα δικαιώματα των γυναικών εξακολουθούν να αποτελούν 
ιδιαίτερο πρόβλημα στην περιοχή· ανταποκρινόμενη σε αυτό, η ΕΕ δημιούργησε περιφερειακό 
πρόγραμμα 7 εκατομμυρίων ευρώ για την πολιτική και οικονομική ενίσχυση της θέσης των 
γυναικών, το οποίο θα εφαρμοστεί από την «ΗΕ Γυναίκες» (Μονάδα των ΗΕ για την ισότητα των 
φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών). 
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Η αρχή των «αναλογικών κερδών» εφαρμόστηκε επίσης στην Ανατολική Γειτονία, με τη θέσπιση 
τον Ιούνιο του προγράμματος ολοκλήρωσης και συνεργασίας της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
(EaPIC), δυνάμει του οποίου θα παρέχεται μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη σε χώρες που 
λαμβάνουν μέτρα για την εδραίωση ουσιαστικής και βιώσιμης δημοκρατίας. 
 
Η ΕΕ προέβη σε ενέργειες για να προσπαθήσει να διασφαλίσει την προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και να εμποδίσει παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε καταστάσεις 
ένοπλων συγκρούσεων. Δύο σημαντικές περιπτώσεις ήταν η Συρία και το Μάλι. Το 2012, η 
κατάσταση στη Συρία επιδεινώθηκε εξελισσόμενη σε πιο βίαιη σύρραξη συνοδευόμενη από 
ανθρωπιστική κρίση, ενώ στο Μάλι ένα πραξικόπημα και οι δράσεις εξτρεμιστικών ένοπλων 
ομάδων είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αντιδρώντας 
στις εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου στη Συρία, η ΕΕ ανέστειλε τη διμερή συνεργασία και επέβαλε κυρώσεις, 
που περιλάμβαναν την αναστολή όλων των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στη χώρα, 
παρέσχε ουσιαστική ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες και πρόσωπα που έθιξε η κρίση στο 
εσωτερικό της Συρίας και ανέλαβε ηγετικό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη για να καταδικάσει τις 
παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από το 
καθεστώς της Συρίας. Η ΕΕ τόνισε ότι υποστηρίζει τη διερεύνηση σε διεθνές επίπεδο εικαζόμενων 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου καθώς και την παραπομπή στο 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εάν τα θέματα αυτά δεν αντιμετωπιστούν δεόντως σε εθνικό επίπεδο. 
Στο Μάλι, η ΕΕ επεδίωξε να ενισχύσει την υποστήριξή της προς την κοινωνία των πολιτών και να 
ανακατανείμει την αναπτυξιακή βοήθεια ώστε να στηρίξει ειρηνευτικές κινήσεις. Η ΕΕ προέβη 
επίσης σε ορισμένες δηλώσεις στις οποίες τόνισε ότι είναι σημαντική η αδιάκοπη πρόσβαση στην 
ανθρωπιστική βοήθεια σε όλη τη χώρα και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων από όλα τα 
μέρη. 



 
9431/13  ΜΑΚ/θμ 16 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    EL 

Η ΕΕ συνέχισε να εργάζεται για την προώθηση της οικουμενικότητας των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και να αμφισβητεί - στο Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων - την εισαγωγή 
εννοιών που υπονομεύουν την τήρηση της οικουμενικότητας. Η ΕΕ ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες να 
επικυρώσουν τις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διεθνείς συνθήκες 
ανθρωπιστικού δικαίου και το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Στη 
Διάσκεψη υψηλού επιπέδου των ΗΕ για το κράτος δικαίου το 2012, τα κράτη μέλη της ΕΕ 
υπογράμμισαν την προσήλωσή τους στην οικουμενικότητα, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο προσχώρησης σε ορισμένες βασικές πράξεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, όπως η Σύμβαση για την προστασία από βίαιη εξαφάνιση και το προαιρετικό 
Πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων, καθώς και να αποδεχθούν το δικαίωμα 
ατομικής προσφυγής δυνάμει συμβάσεων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στον τομέα του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, κατόπιν επικύρωσης από δύο κράτη μέλη το 2012, όλα τα κράτη 
μέλη κατέστησαν μέρη της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση της χρήσης ναρκών κατά 
προσωπικού. 
 
Η υποστήριξη υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο εξακολούθησε να 
αποτελεί κεντρικό ζήτημα το 2012. Η ΕΕ εξέδωσε 37 δημόσιες δηλώσεις με τις οποίες εκφράζει τη 
στήριξή της σε μεμονωμένους υπερασπιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν βία, 
εκφοβισμό ή παρενοχλήσεις και υπέβαλε 11 εμπιστευτικά διαβήματα. Οι αντιπροσωπίες της ΕΕ 
παρέσχον πρακτική υποστήριξη σε υπερασπιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων, παρεμβαίνοντας στις 
εθνικές αρχές ώστε να επιτύχουν να αφεθούν ελεύθεροι όταν κρατούνταν παράνομα και 
παρακολουθώντας τις δίκες τους. Σε ορισμένες χώρες, ωστόσο, οι παρατηρητές της ΕΕ 
επανειλημμένα δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στα δικαστήρια. Το 2012 το Ευρωπαϊκό Μέσο 
για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ) προσέφερε άμεση στήριξη σε 
περισσότερους από 300 υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων που βρίσκονταν σε κίνδυνο 
σε πάνω από 20 χώρες. Εξάλλου, η ΕΕ συμβουλεύθηκε τακτικά υπερασπιστές ανθρώπινων 
δικαιωμάτων τόσο στις Βρυξέλλες όσο και σε τρίτες χώρες όσον αφορά την κατάσταση σε 
συγκεκριμένες χώρες και την ανάπτυξη πολιτικών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
Το 2012 η πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι σχετικές δράσεις αντιμετώπισαν 
διάφορες προκλήσεις όσον αφορά τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. 
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Όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, η ΕΕ επανειλημμένα καταδίκασε τους περιορισμούς 
στην ελευθερία της έκφρασης και στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο καθώς και τις συλλήψεις 
συγγραφέων ιστολογίων (blogger) σε ορισμένες τρίτες χώρες και τους περιορισμούς στα πολυμερή 
φόρα. Τον Ιούνιο, η ΕΕ διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην εξασφάλιση της ομόφωνης έγκρισης από 
το Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του πρώτου ψηφίσματος για την προστασία της 
ελευθερίας του λόγου στο Διαδίκτυο, με αιχμή του δόρατος τη Σουηδία1. Μέσω της «Στρατηγικής 
κατά της αποσύνδεσης», η ΕΕ εξακολούθησε να παρέχει διαρκή στήριξη στους χρήστες του 
Διαδικτύου, τους συγγραφείς ιστολογίων και τους ακτιβιστές του κυβερνοχώρου που ζουν υπό 
αυταρχικά καθεστώτα, ώστε να παρακάμπτουν αυθαίρετους περιορισμούς της πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο και σε άλλες τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 
 
Η οικουμενικότητα των ανθρώπινων δικαιωμάτων τέθηκε επίσης υπό αμφισβήτηση το 2012 στον 
τομέα της θρησκευτικής ελευθερίας και ελευθερίας των πεποιθήσεων. Η ΕΕ προβληματίστηκε 
σε πολλές περιπτώσεις μισαλλοδοξίας ή διακρίσεων, είτε υπό μορφή σωματικών επιθέσεων κατά 
μελών συγκεκριμένων θρησκευτικών κοινοτήτων είτε υπό μορφή πρακτικών ή νόμων που 
επιβάλλουν διακρίσεις. Η ΕΕ ανησύχησε ιδιαίτερα για τις απόπειρες να αναπτυχθεί η έννοια της 
καθύβρισης θρησκευμάτων, που θα περιόριζε τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία της 
έκφρασης και θα άνοιγε ενδεχομένως το δρόμο στη συστηματική κακομεταχείριση προσώπων που 
ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες. Βάσει των ανωτέρω, η ΕΕ προέβη σε σειρά δηλώσεων - 
είτε μονομερώς είτε σε σύμπραξη με άλλους διεθνείς οργανισμούς - τονίζοντας την ανάγκη να 
υποστηριχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά και η ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, 
ειδικά δε η ελευθερία έκφρασης, κάνοντας έκκληση για ειρήνη και ανεκτικότητα και 
καταδικάζοντας τη βία με θρησκευτικά κίνητρα με δράστες κρατικούς ή μη κρατικούς παράγοντες 
καθώς και η υποδαύλιση θρησκευτικού μίσους και η υποκίνηση σε βία. Στο Συμβούλιο 
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των ΗΕ, η ΕΕ εισηγήθηκε ψήφισμα σχετικά με τη θρησκευτική 
ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων και είχε επαφές με αρκετές χώρες για το θέμα αυτό 
μέσω διπλωματικών διαύλων. Μέσω εντατικών διαπραγματεύσεων με τον Οργανισμό Ισλαμικής 
Συνεργασίας (ΟΙΣ), η ΕΕ φρόντισε ώστε το ψήφισμά της αλλά και το σχετικό ψήφισμα του ΟΙΣ να 
μην υιοθετούν κατά κανέναν τρόπο την έννοια της καθύβρισης θρησκευμάτων, με αποτέλεσμα να 
εγκριθούν και τα δύο ψηφίσματα με συναίνεση. Η ΕΕ θα αποδείξει πόσο σημαντικό θεωρεί το 
ζήτημα αυτό, εγκρίνοντας στις αρχές του 2013 κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων. 

                                                 
1 A/HRC/20/L.13 Προαγωγή, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 

διαδίκτυο, http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280  

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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Η ΕΕ εξακολούθησε να προάγει ενεργά τα δικαιώματα των γυναικών. Προώθησε την εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης της για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο 
της αναπτυξιακής συνεργασίας και υπέβαλε έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως τώρα. 
Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ το Σεπτέμβριο, η ΕΕ, μαζί με δώδεκα συνιδρυτικά 
μέλη, εγκαινίασε την Σύμπραξη για ισότητα στο μέλλον, η οποία θα προωθήσει τη συμμετοχή στο 
πολιτικό γίγνεσθαι και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Η ΕΕ εξακολούθησε να 
αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ 
1325 με θέμα «γυναίκα, ειρήνη και ασφάλεια», κυρίως περιλαμβάνοντας τη διάσταση του φύλου σε 
όλες τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ. Εξάλλου, η ΕΕ προώθησε το ζήτημα των 
γυναικών, της ειρήνης και της ασφάλειας σε περισσότερες από 70 χώρες, διαθέτοντας περίπου 200 
εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη και υλοποίηση εθνικών σχεδίων δράσης, τη χρηματοδότηση 
μη κυβερνητικών οργανώσεων και την κατάρτιση κυβερνητικών φορέων. Το 2012, διορίστηκε 
Σύμβουλος της ΕΥΕΔ σε θέματα φύλου για να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η 
αποτελεσματικότητα των δράσεων. Σε 109 στρατηγικές ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
δίνεται τώρα προτεραιότητα στα θέματα φύλου. 
 
Η ΕΕ έχει επίσης δεσμευθεί να διαφυλάσσει τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία. Υπέγραψε 
εξάλλου και επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και το προαιρετικό πρωτόκολλό της. Είναι η μόνη περιφερειακή αρχή που έχει προβεί 
στην ενέργεια αυτή. Η ΕΕ έχει ορίσει δικό της σημείο επαφής και ανεξάρτητο μηχανισμό για την 
εφαρμογή της εν λόγω Σύμβασης, ώστε να συνεργάζονται με τα σημεία επαφής και τους 
ανεξάρτητους μηχανισμούς των κρατών μελών της, τα περισσότερα από τα οποία έχουν πλέον 
επικυρώσει τόσο τη Σύμβαση όσο και το πρωτόκολλο. 
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Στις προσπάθειές της να καταπολεμήσει τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή 
έμφυλης ταυτότητας, η ΕΕ τόνισε ότι επιδιώκει να διασφαλίσει ότι για όλους τους ανθρώπους 
παγκοσμίως ισχύουν τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς διακρίσεις. Η ΕΕ ενέκρινε μια «δέσμη 
εργαλείων» στην οποία καθορίζονται οι προτεραιότητές της στον τομέα αυτό και η οποία θα 
αναβαθμιστεί σε κατευθυντήριες γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2013. Η ΕΕ έθιξε τα 
δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων 
σε διάφορες παρεμβάσεις σε διεθνή φόρα, καθώς και στις διμερείς σχέσεις της με ορισμένες τρίτες 
χώρες. Η ΕΕ παρείχε επίσης χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του ΕΜΔΑΑ σε ομάδες της 
κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται για το συγκεκριμένο θέμα. 
 
Η ΕΕ τόνισε σε διάφορα φόρα ότι θεωρεί πολύ σημαντική τη διασφάλιση πλήρους σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων στις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ιδίως με την 
ευκαιρία δύο σημαντικών διεθνών διασκέψεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τρομοκρατία. 
Η ΕΕ ενέκρινε κατάλογο χωρών και περιφερειών με τις οποίες πρέπει να ενταθεί η συνεργασία για 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. 
 
Η ΕΕ προώθησε την εφαρμογή θεσπισμένων κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου, όπως οι 
κατευθυντήριες γραμμές για την κατάργηση της θανατικής ποινής και των βασανιστηρίων, για τους 
υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και για τα δικαιώματα του παιδιού. 
 
Όσον αφορά τη θανατική ποινή, η ΕΕ προσπάθησε να υποστηρίξει τη δυναμική που συνεχώς 
αναπτύσσεται σε διεθνές επίπεδο κατά της θανατικής ποινής, προβαίνοντας σε πολλές δημόσιες 
δηλώσεις και παρεμβάσεις σε διεθνή φόρα. Η ΕΕ ανέλαβε δράσεις για την άσκηση πιέσεων για την 
προώθηση του ψηφίσματος 67/176 της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, το οποίο απευθύνει εκ νέου 
έκκληση για την αναστολή εκτέλεσης της θανατικής ποινής και εκδόθηκε με πρωτοφανή αριθμό 
ψήφων υπέρ. Το ψήφισμα αυτό είχε ζωτική σημασία για την επιβεβαίωση της παγκόσμιας τάσης 
υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής. Η ΕΕ υποστήριξε πολλά σχέδια και εκδηλώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών παγκοσμίως με σκοπό να ενισχύσει τη δημόσια στήριξη της κατάργησης. Η 
ΕΕ εξέδωσε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές κατά των βασανιστηρίων το 2012. Στις 
τροποποιημένες κατευθυντήριες γραμμές τονίζεται η ανάγκη να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
εφαρμογή των συστάσεων διεθνών μηχανισμών παρακολούθησης, όπως η Επιτροπή του ΟΗΕ κατά 
των βασανιστηρίων, και δίνεται έμφαση στην απαγόρευση των βασανιστηρίων και της 
κακομεταχείρισης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Η ΕΕ έθεσε το ζήτημα 
συγκεκριμένων περιπτώσεων βασανιστηρίων σε απευθείας επαφές με τρίτες ώρες και χορήγησε 16 
εκατομμύρια ευρώ σε ΜΚΟ για τη στήριξη της εκστρατείας κατά των βασανιστηρίων. 
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Το 2012 η ΕΕ διεξήγαγε συνολική εκστρατεία άσκησης πιέσεων για την προώθηση της επικύρωσης 
των δύο Προαιρετικών Πρωτοκόλλων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθώς και 
της Σύμβασης 182 της ΔΟΕ για τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας. Εξασφαλίστηκαν άλλες 
18 επικυρώσεις των πράξεων αυτών. Η ΕΕ χρηματοδότησε σχέδια σε περισσότερες από 50 χώρες 
για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων 15 σχεδίων κατά της 
παιδικής εργασίας, συνολικού ύψους περίπου 11,1 εκατομμυρίων ευρώ. 
 
Τέλος, το 2012 η ΕΕ εξακολούθησε να στηρίζει εκλογικές διαδικασίες ανά την υφήλιο, 
τοποθετώντας αποστολές παρατήρησης εκλογών (ΑΠΕ) και αποστολές εκλογικών 
εμπειρογνωμόνων (ΑΕΕ) και παρέχοντας συνδρομή για τις εκλογές και στήριξη προς τους 
εγχώριους παρατηρητές. Συνολικά, η ΕΕ ανέπτυξε 13 ΑΠΕ και ΑΕΕ κατά τη διάρκεια του 2012. Οι 
αποστολές αυτές συνέβαλαν στη στήριξη της δημοκρατικής μετάβασης σε γειτονικές χώρες της ΕΕ 
(ΑΠΕ στην Αλγερία, Ομάδα αξιολόγησης των εκλογών στη Λιβύη και ΑΕΕ στην Αίγυπτο), έγιναν 
μάρτυρες της μεταβίβασης εξουσίας στην αντιπολίτευση (ΑΠΕ και ΑΕΕ στη Σενεγάλη, ΑΕΕ στο 
Μεξικό) και της εδραίωσης της δημοκρατίας μετά από συγκρούσεις (ΑΠΕ στο Ανατολικό Τιμόρ 
και στη Σιέρα Λεόνε). Εξάλλου, η ΕΕ εντατικοποίησε τις προσπάθειες για να εξασφαλιστεί 
συστηματική παρακολούθηση των συστάσεων των εκλογικών αποστολών της ΕΕ. Στο πλαίσιο των 
προσπαθειών αυτών, το Δεκέμβριο η ΕΕ τοποθέτησε την πρώτη αποστολή παρακολούθησης της 
συνέχειας των εκλογών στο Μαλάουι, καθήκον της οποίας είναι να εξετάσει την πρόοδο των 
εκλογικών μεταρρυθμίσεων και τον αντίκτυπο των συστάσεων της Αποστολής Παρατήρησης 
Εκλογών της ΕΕ. Η ΕΕ επεδίωξε επίσης να εντατικοποιήσει τις εργασίες της για την υποστήριξη 
της δημοκρατίας σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 20091. Η ΕΕ 
κατάρτισε εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων δράσης για την υποστήριξη της 
δημοκρατίας σε εννέα πιλοτικές χώρες και θα αξιοποιήσει τα σχετικά διδάγματα για την έναρξη 
εφαρμογής σε μια δεύτερη ομάδα χωρών στις αρχές του 2013. 

                                                 
1 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των 

εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ – Προς ενισχυμένη συνοχή και αποτελεσματικότητα (έγγρ. 
16081/09). 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16081.en09.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16081.en09.pdf
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Τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα αποτελούν επίσης αναπόσπαστο τμήμα 
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι προφανές ότι η εφαρμογή 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων (ατομικών και πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών), η βιώσιμη ανάπτυξη και η εξάλειψη της φτώχειας αλληλεξαρτώνται. Υπό το φως 
των ανωτέρω, η ΕΕ τόνιζε συνεχώς την ανάγκη να ενσωματωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 
διακυβέρνηση, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στο μετά το 2015 πλαίσιο των Αναπτυξιακών 
Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ). Η ΕΕ έθεσε σε τρίτες χώρες ζητήματα οικονομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διοργάνωσε εκδήλωση 
υψηλού επιπέδου για την ασφάλεια του νερού με τα Ηνωμένα Έθνη και τις ΗΠΑ και συνεργάστηκε 
στενά με τον Ειδικό Εισηγητή των ΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, 
προέβη δε σε δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού με μνεία του δικαιώματος πρόσβασης στο 
νερό. Η ανάγκη επικύρωσης και εφαρμογής συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
αναφέρθηκε τακτικά σε επαφές με τρίτες χώρες, ενώ η ΕΕ παρείχε σημαντική διμερή 
χρηματοδοτική βοήθεια για σχέδια προαγωγής των κανόνων εργασίας, όπως π.χ. για τη βελτίωση 
των εργασιακών συνθηκών στον εξορυκτικό κλάδο. Ωστόσο, η ΕΥΕΔ αναγνωρίζει ότι η 
δραστηριότητα στον τομέα αυτό μπορεί να ενταθεί· σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, ξεκίνησαν 
εργασίες για να αναπτυχθούν τρόποι που να εξασφαλίζουν πιο ολοκληρωμένη κάλυψη των 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. 
 
Η ΕΕ εξακολούθησε να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που διαθέτει για να εγείρει ζητήματα 
ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά τις επαφές της με τρίτες χώρες. Το 2012, η ΕΕ ενέκρινε το 
πρόγραμμα δράσης για αλλαγή το οποίο θέτει την προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της 
χρηστής διακυβέρνησης και της δημοκρατίας στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ «Συνεργασία 
για την ανάπτυξη»1. Θα καθιερωθούν τώρα ισχυρότεροι δεσμοί μεταξύ της αναπτυξιακής 
βοήθειας της ΕΕ και της προαγωγής των ανθρώπινων δικαιωμάτων - συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών - και της δημοκρατίας. Κατευθυντήριες οδηγίες 
προγραμματισμού που εγκρίθηκαν το 2012 προβλέπουν ότι η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ θα 
πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την πρόοδο που σημειώνουν οι τρίτες χώρες ως προς τη 
δέσμευσή τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου2. Θα παρέχεται 
στήριξη από τον γενικό προϋπολογισμό, όταν υπάρχει εμπιστοσύνη και πεποίθηση ότι η βοήθεια θα 
δαπανηθεί τηρουμένων των θεμελιωδών αξιών για τις οποίες η ΕΕ και η χώρα εταίρος έχουν 
αναλάβει σχετική δέσμευση. Η ΕΕ έχει αναπτύξει μεθοδολογία για την αξιολόγηση των 
θεμελιωδών αξιών. 

                                                 
1 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενίσχυση των επιπτώσεων της αναπτυξιακής 

πολιτικής της ΕΕ: Πρόγραμμα δράσης για αλλαγή (3166η σύνοδος του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων, Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012). 

2 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μελλοντική προσέγγιση όσον αφορά τη στήριξη του 
προϋπολογισμού της ΕΕ προς τρίτες χώρες (3166η σύνοδος του Συμβουλίου Εξωτερικών 
Υποθέσεων, Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012). 
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Στον τομέα της εμπορικής πολιτικής, ο αναθεωρημένος κανονισμός ΣΓΠ που εκδόθηκε τον 
Οκτώβριο του 2012 ενίσχυσε το μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής των υποχρεώσεων 
όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα εκ μέρους τρίτων χωρών που ωφελούνται από το 
πρόγραμμα παροχής εμπορικών κινήτρων ΣΓΠ+. Ο κανονισμός για το εμπόριο αντικειμένων τα 
οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή ή για βασανιστήρια τροποποιήθηκε 
ώστε να απαγορευθεί το εμπόριο ορισμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται για εκτέλεση με 
θανατηφόρο ένεση. 
 
Το 2012, η ΕΕ εξακολούθησε να διασφαλίζει ότι ρήτρες περί ανθρώπινων δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονταν σε πολιτικές συμφωνίες-πλαίσια με βιομηχανοποιημένες και μη χώρες, ακόμη 
και σε περιπτώσεις που δεν ήταν εύκολη η επίτευξη συμφωνίας με τη χώρα εταίρο. Το 2012, 
υπεγράφησαν συμφωνίες που περιείχαν ρήτρα περί ανθρώπινων δικαιωμάτων με το Ιράκ, το 
Βιετνάμ, την Κεντρική Αμερική και τις Φιλιππίνες. Διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του έτους 
τριάντα διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σχετικές διαβουλεύσεις, κατά τους οποίους 
συζητήθηκαν με τις χώρες εταίρους ζητήματα που προκαλούν προβληματισμό. Όλοι οι διάλογοι 
πραγματοποιήθηκαν σε αμοιβαία βάση και οι χώρες εταίροι είχαν την ευκαιρία να θίξουν εκτενώς 
ζητήματα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες 
τρίτες χώρες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την καθιέρωση διαλόγων ή διαβουλεύσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με την ΕΕ. Καθιερώθηκε διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη 
Νότια Αφρική, ο υφιστάμενος τοπικός διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κολομβία 
αναβαθμίστηκε σε συνεδρίαση μεταξύ πρωτευουσών ενώ συμφωνήθηκαν διαβουλεύσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με τη Νότια Κορέα· ο πρώτος γύρος θα διεξαχθεί το 2013. Λόγω του 
αυξανόμενου αριθμού διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ΕΕ έχει ξεκινήσει διαδικασία 
προβληματισμού για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιήσει καλύτερα το εργαλείο αυτό. Παράλληλα 
με τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα πραγματοποιήθηκαν και δώδεκα σεμινάρια με την 
κοινωνία των πολιτών. Η Ύπατη Εκπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος τύπου προέβησαν σε 151 δηλώσεις 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2012, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε προσφυγή σε 
εμπιστευτικά διαβήματα. 
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Σε πολυμερές επίπεδο, η ΕΕ εξακολούθησε να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων στο σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στις τρεις συνόδους 
του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων το 2012, η ΕΕ υπέβαλε ψηφίσματα για καταστάσεις 
που είχαν προκύψει σε συγκεκριμένες χώρες (Συρία, Μιανμάρ/Βιρμανία, Λαοκρατική Δημοκρατία 
της Κορέας και Λευκορωσία), καθώς και θεματικά ψηφίσματα για τη θρησκευτική ελευθερία και 
την ελευθερία των πεποιθήσεων και για τα δικαιώματα του παιδιού. Η ΕΕ στήριξε πολλά άλλα 
ψηφίσματα, μεταξύ άλλων ψηφίσματα για τη Σρι Λάνκα, το Ιράν, την Ερυθραία, την Ακτή 
Ελεφαντοστού και τη Σομαλία. Η ΕΕ ανέλαβε πρωτοβουλία για τη σύσταση μιας νέας ειδικής ανά 
χώρα εντολής για τη Λευκορωσία και υποστήριξε τον νέο Ειδικό Εισηγητή για την Ερυθραία. Η ΕΕ 
υποστήριξε σθεναρά το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Συρία και συνέβαλε στην 
εξασφάλιση της παράτασης της θητείας της. 
 
Κατά την 67η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ (ΓΣΗΕ), όλες οι πρωτοβουλίες της ΕΕ 
εγκρίθηκαν με ευρεία υποστήριξη. Η ΕΕ εξέφρασε ικανοποίηση διότι κατέστη δυνατόν να 
επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με ψήφισμα για το Μιανμάρ, στο οποίο αναγνωρίστηκε κάποια 
πρόοδος, ενώ εντοπίστηκαν τομείς όπου παραμένουν προβλήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων Η ΕΕ 
σημείωσε εξάλλου με ικανοποίηση το γεγονός ότι το ψήφισμα για τη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κορέας εγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία και ότι μια πρωτοβουλία όσον αφορά τη Συρία, την οποία 
πρότεινε ευρύς συνασπισμός χωρών υπό αραβική ηγεσία, συγκέντρωσε πρωτοφανή υποστήριξη. 
Εξάλλου, ένα γενικό ψήφισμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν υποβλήθηκε με τη στήριξη 
της ΕΕ. Το ετήσιο ψήφισμα των ΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των 
πεποιθήσεων που υποβλήθηκε από την ΕΕ εγκρίθηκε επίσης με συναίνεση. Η ΓΣΗΕ ενέκρινε 
ψήφισμα για τα δικαιώματα του παιδιού εστιάζοντας ιδιαίτερα στα ιθαγενή παιδιά και, για πρώτη 
φορά, ψήφισμα που απευθύνει έκκληση για τον τερματισμό της πρακτικής του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, κατόπιν πρωτοβουλίας αφρικανικών χωρών με τη σθεναρή 
υποστήριξη της ΕΕ. 
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Η ΕΕ συνέχισε να συνεργάζεται στενά με περιφερειακούς εταίρους, όπως ο Οργανισμός για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), η Αφρικανική Ένωση, η Γραμματεία του 
Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού και ο Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών. Η ΕΕ ενίσχυσε τη 
στενή σχέση της με το Συμβούλιο της Ευρώπης εγκρίνοντας προτεραιότητες για τη συνεργασία· η 
ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης εξακολούθησαν να υλοποιούν σημαντικό αριθμό κοινών 
προγραμμάτων σχετικών με το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συνολικού ύψους περίπου 101 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΕΕ, στη Γενική Συνέλευση και στο 
Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, ήλθε επίσης σε επαφή με ένα θεματικό οργανισμό όπως ο 
Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ). 
 
Το Νοέμβριο του 2012, η νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ ανακοίνωσε την απονομή του Βραβείου 
Νόμπελ Ειρήνης στην ΕΕ σε αναγνώριση του έργου της για τη συμφιλίωση, τη δημοκρατία και 
την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και για τη διεύρυνση του χώρου ειρήνης και 
σταθερότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Το βραβείο παρέλαβαν στις 10 Δεκεμβρίου οι τρεις 
Πρόεδροι - ο κ. Martin Schultz του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Herman Van Rompuy του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο κ. Jose Manuel Barroso της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΕΕ 
ανακοίνωσε ότι τα χρήματα του βραβείου θα διατεθούν για τη στήριξη προγραμμάτων παροχής 
εκπαίδευσης σε παιδιά που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις. 
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I Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ 

1 Ενσωμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε κάθε εκτίμηση αντικτύπου 

 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
Από το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί εκτιμήσεις αντικτύπου των πρωτοβουλιών της 
ΕΕ για να αποτυπώσει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στον κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό τομέα. Εκτιμήσεις αντικτύπου πραγματοποιούνται για νομοθετικές προτάσεις, μη 
νομοθετικές προτάσεις με σαφή οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και μη 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που καθορίζουν μελλοντικές πολιτικές, μεταξύ άλλων 
διαπραγματευτικές οδηγίες για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. 
 
Αν και ο αντίκτυπος μιας πρωτοβουλίας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ανήκε αρχικά στα 
θέματα που εξέταζε η Επιτροπή κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου, το 2010 η Επιτροπή 
ανακοίνωσε ότι, προκειμένου να εξασφαλίσει συμμόρφωση με το Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, θα διενεργεί εκτίμηση του αντικτύπου των νομοθετικών της προτάσεων στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων με εξωτερική διάσταση όπως οι 
εμπορικές συμφωνίες και οι κανονισμοί για την παροχή βοήθειας. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσης 
ότι ο Χάρτης ισχύει για τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ1. Το 2011, η Επιτροπή υιοθέτησε 
Επιχειρησιακές Κατευθυντήριες Γραμμές για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα2, στις οποίες καθορίζονται 
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής για τη συνεκτίμηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στις εκτιμήσεις αντικτύπου της Επιτροπής. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 
2 Επιχειρησιακές οδηγίες για τη συνεκτίμηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εκτίμηση 

του αντίκτυπου των προτάσεων της Επιτροπής, SEC(2011) 567 final. 
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Στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων1 της ΕΕ επισημαίνεται ότι ο Χάρτης εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για 
την ενσωμάτωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις νομικές πράξεις της ΕΕ και κατά την 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη. Στις εκθέσεις αυτές περιγράφεται η ανάπτυξη 
μιας νοοτροπίας υπέρ των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ με τη θέσπιση νέας νομοθεσίας, 
στους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, και μέσω της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με την κάλυψη όλου του φάσματος των διατάξεων του Χάρτη της ΕΕ σε ετήσια βάση, οι 
ετήσιες εκθέσεις επιδιώκουν τον εντοπισμό της σημειωθείσας προόδου και των σημείων ως προς τα 
οποία έχουν προκύψει νέες ανησυχίες. 
 
Η διάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των εκτιμήσεων αντικτύπου που διενεργήθηκαν σχετικά 
με εμπορικές συμφωνίες ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του 2012 (βλ. ενότητα 11 στη συνέχεια). 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 
Το 2012 ήταν η πρώτη χρονιά που λειτούργησε η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και 
Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία συστάθηκε κατόπιν της 
έκθεσης Niebler σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου που εγκρίθηκε 
από το Κοινοβούλιο στις 8 Ιουνίου 2011. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 
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Η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου είναι αρμόδια για να συμβάλλει στην ενίσχυση της θεσμικής 
ανεξαρτησίας και των θεσμικών ικανοτήτων του Κοινοβουλίου, συμβάλλοντας στον καθορισμό, 
την ποσοτικοποίηση και την αιτιολόγηση των γενικών προτεραιοτήτων της πολιτικής του και 
βελτιώνοντας την ικανότητά του να προβαίνει σε εκ των προτέρων εκτίμηση των πολιτικών, 
υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό το γενικό στόχο της βελτίωσης της νομοθεσίας. Εν προκειμένω, 
το Κοινοβούλιο έλαβε υπόψη του τις εκτιμήσεις αντικτύπου της Επιτροπής και διενέργησε 
εκτιμήσεις αντικτύπου των ουσιωδών τροπολογιών του, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εκτίμησης 
Αντικτύπου που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το 2008. Το 2012, η Διεύθυνση Εκτίμησης 
Αντικτύπου υπέβαλε ορισμένες εκτιμήσεις σχετικές με την εξωτερική δράση της ΕΕ1. 
 
Παρόλο που τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αναφέρονται στο εγχειρίδιο του 2008, στα κριτήρια που 
καθόρισε το Κοινοβούλιο περιλαμβάνεται η εξέταση των επιπτώσεων σε ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες (κοινωνική οροθέτηση) και σε θέματα ισότητας των φύλων. Εξάλλου, η Διεύθυνση 
Εκτίμησης Αντικτύπου επιβεβαίωσε τη σημασία που αποδίδει στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα 
εξακολουθήσει να εξετάζει το θέμα αυτό. 

                                                 
– 1 Αρχική εξέταση της Εκτίμησης Αντικτύπου της Επιτροπής όσον αφορά την πρόταση σχετικά 

με την εξουσιοδότηση για έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών 
μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας· Αρχική εξέταση της Εκτίμησης Αντικτύπου της Επιτροπής 
όσον αφορά την πρόταση οδηγίας σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου· 

– Αρχική εξέταση της Εκτίμησης Αντικτύπου της Επιτροπής όσον αφορά την πρόταση απόφασης 
του Συμβουλίου για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την ΕΕ· Αρχική 
εξέταση της Εκτίμησης Αντικτύπου της Επιτροπής όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για 
τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας· Αρχική 
εξέταση της Εκτίμησης Αντικτύπου της Επιτροπής όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για 
τη δημιουργία Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 
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Συμβούλιο της ΕΕ 
 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την εκτίμηση αντικτύπου το 2011, η 
Επιτροπή υπέβαλε έκθεση στην ΕΜΑ σχετικά με την πορεία της εκτίμησης αντικτύπου στο 
Συμβούλιο1. Στην έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την εκτίμηση 
αντικτύπου σε καθεμία από τις συνθέσεις του Συμβουλίου. Επεσήμανε ότι αξιολογήσεις 
αντικτύπου «γενικά δεν συμπεριλαμβάνονται σε δύο συνθέσεις του Συμβουλίου, τα Συμβούλια 
«Γενικών υποθέσεις» και «Εξωτερικές υποθέσεις»». 
 
Περιοριστικά μέτρα 
 
Δυνάμει των Κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή και αξιολόγηση των περιοριστικών μέτρων 
(κυρώσεων) στα πλαίσια της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, ο 
αντίκτυπος ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται στο 
πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ πρέπει να αξιολογείται πριν από τη θέσπιση των μέτρων αλλά και ετησίως 
μετά τη θέσπισή τους2. 
 
Η παράγραφος 8 των κατευθυντήριων γραμμών έχει ως εξής: «Η θέσπιση και εφαρμογή 
περιοριστικών μέτρων πρέπει πάντοτε να συνάδουν προς το διεθνές δίκαιο. Τα μέτρα πρέπει να 
σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως δε την τήρηση των 
διαδικαστικών εγγυήσεων και το δικαίωμα αποτελεσματικής ένδικης προστασίας. Τα επιβαλλόμενα 
μέτρα πρέπει να είναι πάντοτε αναλογικά προς το στόχο που επιδιώκουν.» 
 
Το 2012, οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόστηκαν όσον αφορά ετήσιες επανεξετάσεις και τη 
θέσπιση νέων μέτρων για τη Λευκορωσία, το Μιανμάρ/Βιρμανία, το Ιράν, τη Συρία και τη 
Ζιμπάμπουε. 

                                                 
1 Έκθεση της Προεδρίας / της Γραμματείας του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση 

αντίκτυπου, 21 Νοεμβρίου 2012, έγγρ. 16569/12 
2 11205/12 
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Δημοσιονομική στήριξη 
 
Μετά την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου με θέμα «Η μελλοντική προσέγγιση για τη 
δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ στις τρίτες χώρες» το Μάιο του 2012, για κάθε απόφαση σχετικά 
με τη σκοπιμότητα χορήγησης δημοσιονομικής στήριξης σε χώρα εταίρο εκτιμάται η κατάσταση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη συγκεκριμένη χώρα. 
Η ΕΕ εκτιμά συνεπώς εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάθεση συμβάσεων χρηστής 
διακυβέρνησης και ανάπτυξης σε χώρα εταίρο, δηλ. κατά πόσον γίνονται σεβαστές οι θεμελιώδεις 
αξίες των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και κατά πόσον μια 
τέτοια σύμβαση θα στηρίξει ευρείες μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μείωση της φτώχειας και τη 
βελτίωση της διακυβέρνησης, συνιστώντας ταυτοχρόνως αμοιβαία και κοινή δέσμευση προς τις 
οικουμενικές θεμελιώδεις αξίες. 
 
Τον Απρίλιο του 2012, προκειμένου να διενεργηθούν οι εκτιμήσεις αυτές, η Επιτροπή σύστησε μια 
Εποπτεύουσα Επιτροπή Δημοσιονομικής Στήριξης (ΕΕΔΣ)· η ΕΥΕΔ είναι μέλος της ΕΕΔΣ. Η εν 
λόγω επιτροπή θα χρησιμοποιεί το πλαίσιο εκτίμησης των κινδύνων, με βάση, μεταξύ άλλων, τις 
πολιτικές εκθέσεις που υποβάλλουν οι αντιπροσωπίες της ΕΕ και το συνεχιζόμενο πολιτικό 
διάλογο. Το Σεπτέμβριο του 2012, καθορίστηκαν τυπικές κατευθυντήριες γραμμές για τον 
προγραμματισμό, το σχεδιασμό και τη διαχείριση της δημοσιονομικής στήριξης. Το κεφάλαιο 4 
των κατευθυντήριων γραμμών είναι αφιερωμένο στις «θεμελιώδεις αξίες». Επανεξετάζει τις αρχές 
που πρέπει να τηρούνται, το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης, τον τρόπο με τον οποίον οι 
θεμελιώδεις αξίες συνδέονται με τις διάφορες πτυχές των συμβάσεων χρηστής διακυβέρνησης και 
ανάπτυξης (ΣΧΔΑ) και άλλες μορφές δημοσιονομικής στήριξης (συμβάσεις τομεακών 
μεταρρυθμίσεων και συμβάσεις για τη δημιουργία κρατικού μηχανισμού) καθώς και τη διαδικασία 
αξιολόγησης και παρακολούθησης των θεμελιωδών αξιών. 
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Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
 
Η ΕΤΕπ, αποτελώντας την τράπεζα της ΕΕ, δεσμεύεται νομικά από τις διατάξεις του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθοδηγούμενη από τη δήλωσή της για το 
περιβάλλον και τις κοινωνικές αρχές και τα κοινωνικά πρότυπα, η τράπεζα επιδεικνύει τη δέουσα 
επιμέλεια ακολουθώντας μια προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα ως προς διάφορες 
μορφές αντικτύπου1. Μελήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα καθορίζουν την εκτίμηση 
του κοινωνικού αντικτύπου από την ΕΤΕπ σε επίπεδο σχεδίων, όπως υπογραμμίζεται στο 
εγχειρίδιο για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές της τράπεζας. Η τράπεζα «περιορίζει 
τη χρηματοδότησή της σε σχέδια που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα» και τα σχέδια ή 
δραστηριότητες που δεν πληρούν τον όρο αυτό αποκλείονται ρητά από το δανεισμό από την 
ΕΤΕπ2. 
 
Η ΕΤΕπ, σύμφωνα με τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις της (ΣΕΕ) και ανταποκρινόμενη στην 
υιοθέτηση των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
ολοκλήρωσε το 2012 μια ανάλυση για τις ελλείψεις στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με 
στόχο την αξιολόγηση των υφιστάμενων κανόνων της για την εκτίμηση του κοινωνικού αντικτύπου 
απέναντι στις διατάξεις του Χάρτη της ΕΕ και των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής καθοδηγούν τις 
εργασίες για την αναθεώρηση των κανόνων της τράπεζας σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια από 
κοινωνική άποψη κατά τη διάρκεια του 2012/13 και αναμένεται ότι η αναδιατύπωση των εν λόγω 
κανόνων θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στη διαδικασία περαιτέρω ενσωμάτωσης της διάστασης 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων από επιχειρησιακή άποψη στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ. Η πρόθεση αυτή διερευνήθηκε περαιτέρω όταν, τον Οκτώβριο του 2012, η ΕΤΕπ 
φιλοξένησε την ετήσια «διεθνή σύνοδο εμπειρογνωμόνων επί κοινωνικών θεμάτων» (ISEM), κατά 
την οποία εξετάσθηκε με ποιόν τρόπο θα ενσωματωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη δέουσα 
επιμέλεια από κοινωνική άποψη που πρέπει να επιδεικνύουν οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί. 

                                                 
1 Πρόκειται για τις εξής: ακούσια επανεγκατάσταση/οικονομική εκτόπιση· δικαιώματα και 

συμφέροντα των ευάλωτων πληθυσμών· κανόνες εργασίας· επαγγελματική και δημόσια 
υγεία και ασφάλεια· συμμετοχή του κοινού και διαβούλευση με αυτό. Ανάλογα με το πλαίσιο 
της επιχείρησης, μπορούν επίσης να εξετασθούν και άλλα θέματα, που συνδέονται με τη 
διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τις ικανότητες· ο κίνδυνος συγκρούσεων και ευαίσθητες 
πτυχές σχετικές με την πρόσβαση στους πόρους ή την κατανομή των οφελών από τα σχέδια· 
η όξυνση των ανισοτήτων· και πολύπλοκα θεσμικά περιβάλλοντα και κοινωνικές δυναμικές. 

2 Βλ. http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf για 
κατάλογο των αποκλειόμενων δραστηριοτήτων.  

http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf
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Η παράλληλη ανάπτυξη του νέου πλαισίου μέτρησης των αποτελεσμάτων (ΠΜΑ) θεωρείται 
σημαντική συνιστώσα της ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας της τράπεζας και της παρακολούθησης 
που πρέπει να εφαρμόζει όσον αφορά τις κοινωνικές πτυχές, τα μελήματα που σχετίζονται με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την αξιοπρέπεια της εργασίας, τις 
περιβαλλοντικές αρχές και την καλή διακυβέρνηση στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων σχεδίων. 
 
Τέλος, στο πλαίσιο των ετήσιων δεσμεύσεών της όσον αφορά την εταιρική ευθύνη, η ΕΤΕπ 
αναφέρεται στις επιδόσεις της σε ζητήματα ΠΚΔ (περιβάλλον, κοινωνικά θέματα και 
διακυβέρνηση) και ειδικά σε μια σειρά κοινωνικών δεικτών και δεικτών σχετικών με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων παγκοσμίως (GRI). 
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2 Γνήσια εταιρική σχέση με την κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων σε τοπικό επίπεδο 

Το 2012, η ΕΕ ενίσχυσε περαιτέρω τις σχέσεις της με την κοινωνία των πολιτών, τόσο ως βασικό 
εταίρο διαβούλευσης για την τροφοδότηση των εξελίξεων της πολιτικής για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα της ΕΕ όσο και ως ειδικό στόχο πολιτικής και χρηματοδοτικής στήριξης, δεδομένου 
του απαραίτητου ρόλου της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτών 
να κατανοούν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και για τον έλεγχο της δράσης των δημόσιων 
αρχών. 

Υπάλληλοι της ΕΕ συστηματοποίησαν τις διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών στις 
Βρυξέλλες και στην εκάστοτε χώρα πριν από τη διεξαγωγή διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και στη συνέχεια την πραγματοποίηση συνεδριάσεων απολογισμού. 

Επιπλέον, διοργανώθηκαν το 2012 σεμινάρια επίσημων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που έφεραν σε επαφή ευρωπαϊκές και διεθνείς ΜΚΟ με τις ομολόγους τους από τις ενδιαφερόμενες 
χώρες, στο πλαίσιο των τυπικών διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διεξάγονται με την 
Αργεντινή, το Μπαγκλαντές, τη Βραζιλία, τη Χιλή, την Κολομβία, τη Γεωργία, την Ινδονησία, την 
Κιργιζία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, το Μεξικό, την Παλαιστινιακή Αρχή και το Τατζικιστάν. 
Ένα σεμινάριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο οποίο μετείχαν νομικοί εμπειρογνώμονες και 
εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από την ΕΕ και την Κίνα έλαβε χώρα στο 
Galway το Νοέμβριο του 2012. 

Οι συστάσεις που προκύπτουν από αυτά τα σεμινάρια οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
τροφοδοτούν τους τυπικούς διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΕΕ με αυτές τις χώρες. 
Στο πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών συμμετείχαν στους 
τυπικούς διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Αφρικανική Ένωση, το Μεξικό και τη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας για να παρουσιάσουν αυτές τις συστάσεις. 

Ομοίως, επιδιώχθηκε η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην προετοιμασία των ανά χώρα 
στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε τοπικό επίπεδο και/ή στην έδρα της ΕΕ. 
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Ζητήθηκε η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών για τη χάραξη αρκετών πολιτικών το 2012, αρχής 
γενομένης από την εκπόνηση της δέσμης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου και στη συνέχεια από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών ζητήθηκε επίσης σε ζητήματα όπως η 
κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων, και σχετικά με τους ΛΟΑΔΜ, που αμφότερες είναι ακόμη στο στάδιο 
της προετοιμασίας. 

Ομοίως, η συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας από την ΕΕ (ΣΠΜΚ), 
δηλ. το γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την εξωτερική μετανάστευση και την 
κινητικότητα, υπογραμμίζει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή της. Κατά 
συνέπεια η κοινωνία των πολιτών συμμετέχει συστηματικά σε κάθε διάλογο σχετικά με τη 
μετανάστευση καθώς και στα ειδικά πλαίσια συνεργασίας, τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας, θα 
περιληφθεί δε στα μελλοντικά κοινά θεματολόγια για τη μετανάστευση και την κινητικότητα. 
Επιπλέον, η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012–20161 
υπογραμμίζει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή της, προβλέποντας τη συμμετοχή 
τους στους εθνικούς και διεθνείς μηχανισμούς παραπομπής. Ειδικότερα, η στρατηγική της ΕΕ 
προβλέπει την ίδρυση μιας ενωσιακής πλατφόρμας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και 
παρόχων υπηρεσιών που ασχολούνται με την προστασία των θυμάτων και την παροχή βοήθειας 
στα κράτη μέλη και επιλεγμένες τρίτες χώρες. 

Εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών έχουν τακτικές επαφές με την Ομάδα Εργασίας του 
Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) και ενημερώνονται για τα συμπεράσματά 
της. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
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Η κοινωνία των πολιτών εξακολούθησε να είναι ο κύριος δικαιούχος της βοήθειας από το 
Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου1. Το 2012 
χρηματοδοτήθηκαν 500 νέα σχέδια, που εντάσσονται σε ένα χαρτοφυλάκιο 2.500 σχεδίων τα οποία 
εφαρμόζονται παγκοσμίως, σε τέσσερις τομείς εργασίας: 
 

• ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει τις πιο δύσκολες καταστάσεις, να αντιδρά ταχέως σε 
επείγουσες καταστάσεις που θίγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να θεσπίσει ένα 
γενικό μηχανισμό της ΕΕ για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων·  

• ανάπτυξη ακμαίων κοινωνιών των πολιτών, ενισχύοντας την προσπάθειά τους να 
εξασφαλίσουν και να προασπίσουν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τον ειδικό ρόλο τους ως παραγόντων θετικών αλλαγών· 

• θεματικές εκστρατείες, που συνδυάζουν δράσεις υπεράσπισης και επιτόπιες ενέργειες. 
Το 2012 στο επίκεντρο τέθηκαν η θανατική ποινή, η ατιμωρησία, η πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση, τα δικαιώματα του παιδιού, τα 
δικαιώματα των γυναικών, τα κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα, οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η αναπηρία·  

• προαγωγή και στήριξη της δημοκρατίας μέσω της ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της 
συμμετοχικής και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της ενδυνάμωσης του ρόλου της 
κοινωνίας των πολιτών, καθώς και της αλληλεπίδρασής της με παγκόσμιους, διεθνείς 
και περιφερειακούς μηχανισμούς δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων της 
παρακολούθησης και εφαρμογής διεθνών δεσμεύσεων ως προς τη δημοκρατία. Το 2012 
τοποθετήθηκαν τέσσερις αποστολές παρατήρησης εκλογών της ΕΕ, καθώς και 
αποστολή εκλογικής αποτίμησης στη Λιβύη και ορισμένες αποστολές εκλογικών 
εμπειρογνωμόνων. 

                                                 
1 http://www.eidhr.eu/  

http://www.eidhr.eu/
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Το 2012 η ΕΕ άρχισε επίσης να εφαρμόζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και την ανακοίνωση 
με τίτλο «Οι ρίζες της δημοκρατίας και η βιώσιμη ανάπτυξη: η συνεργασία της Ευρώπης με 
την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων»1. Μεταξύ άλλων ανατέθηκε 
στην ΕΕ η εκπόνηση οδικών χαρτών για επαφές με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε 
χώρες εταίρους. Οι οδικοί χάρτες ανταποκρίνονται στην ανάγκη να δημιουργηθούν σταθερές 
επαφές της ΕΕ με την κοινωνία των πολιτών. Εξασφαλίζουν την εφαρμογή της νέας πολιτικής σε 
επίπεδο χώρας με μακροπρόθεσμους στόχους τη συνεργασία της ΕΕ με οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, το διάλογο και την επιχειρησιακή στήριξη. Η δράση αυτή θα συνδέεται με τον 
προγραμματισμό της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ, συγκεκριμένα τη διμερή, περιφερειακή και 
θεματική συνεργασία, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνοχή της πολιτικής και τη συμπληρωματικότητα 
των διαφόρων μέσων. Οι ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι επίσης 
σημαντικό σημείο αναφοράς για τον προγραμματισμό. 
 
Το επιτυχές 14ο ετήσιο Φόρουμ της ΕΕ και των ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 6 και 7 Δεκεμβρίου ήταν, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 
αποτέλεσμα των κοινών εργασιών της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και της κοινωνίας των πολιτών (δίκτυο ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη δημοκρατία και Ίδρυμα Dag Hammarksjöld). Συγκέντρωσε περισσότερους από 200 
συμμετέχοντες της κοινωνίας των πολιτών από όλα τα μέρη του κόσμου και εκπροσώπους διεθνών 
και περιφερειακών μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και εκπροσώπους των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα «Προαγωγή 
της οικουμενικότητας: ο ρόλος των περιφερειακών μηχανισμών ανθρώπινων δικαιωμάτων και η 
συνεργασία τους με την κοινωνία των πολιτών». Συμμετείχαν επίσης οι επικεφαλής των 
διευθύνσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων περιφερειακών οργανισμών. 

 

Το φόρουμ πολιτικής και ο σχετικός διάλογος συμπληρώνονται από πολυάριθμες τεχνικές 
συνεδριάσεις που προσεγγίζουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και παρέχουν 
πληροφορίες, διευκόλυνση της πρόσβασης, χρηματοδότηση και στήριξη, δηλ. το διαρθρωμένο 
διάλογο, το φόρουμ ΕΜΔΔΑ, προσκλήσεις για την προετοιμασία σεμιναρίων. 

                                                 
1 COM(2012) 492 τελικό: Συμπεράσματα του Συμβουλίου «Οι ρίζες της δημοκρατίας και η 

βιώσιμη ανάπτυξη: η συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των 
εξωτερικών σχέσεων»· 3191η σύνοδος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, 
Λουξεμβούργο, 15 Οκτωβρίου 2012. 
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3 Τακτική αξιολόγηση της υλοποίησης  

 
Στο σχέδιο δράσης προβλέπεται ότι η ΕΕ θα εκθέτει την πρόοδο της εφαρμογής των διατάξεών του 
στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο. Συνεπώς, η 
δομή της έκθεσης αναθεωρήθηκε για να ακολουθήσει τη δομή του σχεδίου δράσης· κάθε ενότητα 
του Μέρους Α της παρούσας έκθεσης σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης 
περιλαμβάνει μια σύνοψη της εφαρμογής μέχρι σήμερα του αντίστοιχου μέρους του σχεδίου 
δράσης. Η δομή αυτή αποσκοπεί σε σαφήνεια και απλότητα και ευκολότερη ανάγνωση και 
κατανόηση του κειμένου. 
 

Εννέα δράσεις του σχεδίου δράσης έπρεπε να υλοποιηθούν ως τα τέλη του 20121. Σημαντική 
πρόοδος σημειώθηκε ως προς την επίτευξη των περισσότερων στόχων. 

1.  Ενδιάμεσες εκθέσεις για τη δημοκρατία εγκρίθηκαν όσον αφορά εννέα πιλοτικές χώρες τον 
Οκτώβριο του 2012 και οι τελικές εκθέσεις αναμένονται στις αρχές του 2013, ενώ σχέδια 
δράσης για την υποστήριξη της δημοκρατίας καταρτίζονται για τις περισσότερες πιλοτικές 
χώρες. 

2.  Ελήφθησαν μέτρα για να συστηματοποιηθεί η συνέχεια που πρέπει να δίνεται στις 
αποστολές παρατήρησης εκλογών της ΕΕ μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των εκθέσεων 
που υποβάλλουν οι αρχηγοί αποστολών και του προγραμματισμού της ενωσιακής βοήθειας, 
καθώς και μέσω της εκπόνησης νέων κατευθυντήριων γραμμών για τις αποστολές και τις 
αντιπροσωπίες παρατήρησης εκλογών. 

3.  Το Νοέμβριο του 2012 συστάθηκε σύνθεση στις Βρυξέλλες της Ομάδας Εργασίας του 
Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

4.  Το Δεκέμβριο του 2012 εγκρίθηκε κατάλογος χωρών και περιοχών προτεραιότητας για τη 
δημιουργία εταιρικών σχέσεων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. 

                                                 
1 Δράσεις 6α), 6δ), 7, 14α), 16α), 18γ), 23α), 25β) και 30β) 
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5.  Η ΕΕ ανέλαβε δράσεις για την άσκηση πιέσεων για την προώθηση του ψηφίσματος 67/206 
της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, το οποίο απευθύνει εκ νέου έκκληση για την αναστολή 
εκτέλεσης της θανατικής ποινής και εκδόθηκε με πρωτοφανή αριθμό ψήφων υπέρ. 

6.  Σε κάθε αποστολή της ΕΕ ορίστηκαν σημεία επαφής για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και διορίστηκαν αξιωματικοί σύνδεσμοι της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. Έγιναν σημαντικές προσπάθειες για να διευκολυνθεί η δημοσίευση των 
στοιχείων επικοινωνίας τους. 

7.  Ξεκίνησαν εργασίες για την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων. Έγιναν διαβουλεύσεις με την 
κοινωνία των πολιτών και η ΕΕ αναμένει να εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές στις αρχές 
του 2013. 

8.  Η δημοσίευση της έκθεσης σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την ουσιαστική 
εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα αναβλήθηκε για το 2013 ώστε να ληφθούν υπόψη οι συζητήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο φόρουμ των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
το Δεκέμβριο του 2012. 

9.  Τον Αύγουστο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε την επικαιροποίηση του 
καθοδηγητικού σημειώματος σχετικά με την αναπηρία και την ανάπτυξη σύμφωνα με τη 
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 



 
9431/13  ΜΑΚ/θμ 38 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    EL 

II Προαγωγή της οικουμενικότητας των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

4 Καθολική αποδοχή  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΣΕΕ και το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τα οικουμενικά πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα προήχθησαν 
περαιτέρω το 2012 αποτελώντας τη βάση για τις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες και 
περιφερειακούς οργανισμούς. 
 
Στο Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των ΗΕ το 2012 η ΕΕ έδωσε ιδιαίτερη προσοχή - και 
κάποιες φορές αντιτάχθηκε - στο περιεχόμενο πρωτοβουλιών, όπως οι πρωτοβουλίες για τις 
παραδοσιακές αξίες και για την πολυπολιτισμικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θα 
μπορούσαν να υπονομεύσουν την οικουμενικότητα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η ΕΕ εξέφρασε 
σαφώς τις απόψεις της σε δηλώσεις και αιτιολογήσεις ψήφου. 

 
Η ΕΕ ενθάρρυνε και παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την προετοιμασία μιας νέας διακήρυξης της 
ASEAN για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2012, τονίζοντας ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα για 
την ενίσχυση της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ασία. Ωστόσο, η Ύπατη 
Εκπρόσωπος κα Ashton τόνισε επίσης την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι κατά την εφαρμογή 
αντιμετωπίζονται επαρκώς τυχόν προβλήματα συμβατότητας με τα διεθνή πρότυπα, και ειδικότερα 
την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις σχετικές συνθήκες των 
Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
 
Το 2012 η επικύρωση πράξεων των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτέλεσε βασικό στοιχείο 
συνεργασίας, ειδικότερα στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπό το φως της 
κατάστασης στην εκάστοτε τρίτη χώρα όπως προσδιορίζεται στις ανά χώρα στρατηγικές για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. 
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Εξάλλου, το 2012 η ΕΕ ολοκλήρωσε την εκστρατεία της για οικουμενική επικύρωση των δύο 
Προαιρετικών Πρωτοκόλλων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της σχετικής 
Σύμβασης 182 της ΔΟΕ για τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας. Η εκστρατεία είχε συνδεθεί 
με την 10η επέτειο της έναρξης ισχύος των πράξεων αυτών στις αρχές του 2012. Η εκστρατεία της 
ΕΕ είχε θετικό αντίκτυπο και συνέβαλε στην επικύρωση από 7 κράτη του Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη, ενώ το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία 
υπεγράφη από ένα κράτος και επικυρώθηκε από 10 κράτη και η Σύμβαση 182 της ΔΟΕ 
επικυρώθηκε από ένα κράτος. Περίπου 12 κράτη αναμένεται να επικυρώσουν βραχυπρόθεσμα ή 
μεσοπρόθεσμα, δεδομένων των θετικών αντιδράσεών τους κατά την εκστρατεία άσκησης πιέσεων 
της ΕΕ. Σε μερικές περιπτώσεις, ενδέχεται να τεθεί ως προϋπόθεση η παροχή βοήθειας. 
 
Η συνεργασία με τη Γραμματεία του Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού (PIF) καθιερώθηκε μέσω 
προγράμματος του ΕΜΔΔΑ, προκειμένου να προαχθεί η επικύρωση πράξεων των ΗΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα από τα κράτη μέλη του PIF. 
 
Ομοίως, η εφαρμογή των συστάσεων των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει Συνθηκών των ΗΕ 
και των Ειδικών Εισηγητών, καθώς και των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα κράτη δυνάμει της 
Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης, αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο των διμερών σχέσεων με τρίτες 
χώρες στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης στις διμερείς επαφές της η ΕΕ τάχθηκε 
σταθερά υπέρ τoυ να απευθύνονται πάγιες προσκλήσεις προς τους Ειδικούς Εισηγητές των ΗΕ. 
 
Το 2012 η ΕΕ εξακολούθησε τις επαφές της με χώρες εταίρους και οργανισμούς όσον αφορά την 
ελευθερία θρησκεύματος και πεποιθήσεων, προλειαίνοντας το έδαφος για συνεχή συναίνεση ως 
προς τα ψηφίσματα που υποβλήθηκαν από την ΕΕ και τον ΟΙΣ αντίστοιχα στο Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη Γενική Συνέλευση. Η ΕΕ ήλθε επίσης σε επαφή με εταίρους, 
ιδίως τον ΟΙΣ, για την καταπολέμηση της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και την έκδοση των 
σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, με στόχο την υποστήριξη της εστίασης στα ανθρώπινα 
δικαιώματα βάσει των διεθνών κανόνων για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων. 
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5 Ενστερνισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στο πλαίσιο της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ  

 

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η ΕΥΕΔ 
παρείχε κατάρτιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλη τη διάρκεια του 
2012, ειδικότερα μέσω της "Σειράς Μαθημάτων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα" που 
διοργανώνεται τρεις φορές το χρόνο και διαρκεί μία ολόκληρη εβδομάδα (Μάρτιο, Ιούνιο, 
Οκτώβριο του 2012). 
 
Μετά από τρεις γενικές παρουσιάσεις με θέμα την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, ακολούθησαν ειδικές ενότητες για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων (θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία των πεποιθήσεων, αναπηρία, ΛΟΑΔ), την 
ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα του παιδιού, τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη, τη στήριξη της 
δημοκρατίας και την παρακολούθηση των εκλογών, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των ΗΕ 
και το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για ορισμένα από αυτά τα 
επιμορφωτικά μαθήματα, η ΕΥΕΔ προσέφυγε σε εμπειρογνώμονες από τον πανεπιστημιακό χώρο, 
ΜΚΟ του Δικτύου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, φορείς των ΗΕ και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης. 
 
Τα μαθήματα αυτά παρακολούθησαν υπάλληλοι της ΕΥΕΔ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (από τις 
κεντρικές υπηρεσίες αλλά και από τις αντιπροσωπίες), προσωπικό αποστολών και επιχειρήσεων 
ΚΠΑΑ, διπλωματικοί υπάλληλοι των κρατών μελών και προσωπικό του ΕΚ. Με μέση ημερήσια 
συμμετοχή 35 υπαλλήλων, αποτέλεσαν σημαντικό στοιχείο για την ένταξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και δημοκρατίας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Τα μαθήματα διαφημίστηκαν μέσω 
του δικτύου των σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αντιπροσωπίες, έτσι 
ώστε σημαντικός αριθμός υπαλλήλων των αντιπροσωπιών δήλωσαν συμμετοχή (52 άτομα από 48 
διαφορετικές χώρες) και αντάλλαξαν βέλτιστες πρακτικές για επίκαιρα θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 
 
Για να δώσει νέα ώθηση στην εκπαίδευση του προσωπικού, το Σεπτέμβριο του 2012 η ΕΥΕΔ 
ξεκίνησε προσπάθεια καταγραφής των επιμορφωτικών μαθημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη δημοκρατία που οργανώνουν τα κράτη μέλη, ώστε να αντιπαραβάλει τις βέλτιστες πρακτικές 
και να ενισχύσει τις συμπράξεις. Επτά κράτη μέλη αντάλλαξαν τις σχετικές εμπειρίες τους. 
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Ορισμένα άλλα μαθήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της επιμόρφωσης που παρέχεται πριν από την τοποθέτηση σε αρχηγούς 
αντιπροσωπιών και σε διοικητικούς υπαλλήλους, σε προϊσταμένους συνεργασίας, στο πλαίσιο 
σεμιναρίων για διπλωμάτες των κρατών μελών, σειράς μαθημάτων κατά την ανάληψη καθηκόντων 
στην ΕΥΕΔ και περιφερειακών σεμιναρίων της ΓΔ DEVCO (Συνεργασία για την Ανάπτυξη) καθώς 
και κατόπιν ειδικών αιτημάτων. Μια παρουσίαση με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία περιλαμβάνεται πλέον συστηματικά σε κάθε επιμόρφωση που παρέχεται πριν από την 
τοποθέτηση. 

Επίσης το 2012 η ΕΕ εξακολούθησε να στηρίζει την εκπαίδευση σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ανά την υφήλιο με διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του 
Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τα προγράμματα που 
προωθήθηκαν από πανεπιστημιακά ιδρύματα και ΜΚΟ σε διάφορες περιοχές είχαν ως στόχο ευρύ 
φάσμα ατόμων, από μαθητές ως τοπικούς ηγέτες και αστυνομικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων 
των πιο ευάλωτων ομάδων. Το Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και τον Εκδημοκρατισμό (EIUC) και το δίκτυο περιφερειακών προγραμμάτων 
"μάστερ" στην Αφρική, την περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού, τα Βαλκάνια, τον Καύκασο και τη 
Λατινική Αμερική συνιστούν επιτυχημένα παραδείγματα σε αυτόν τον τομέα. Συνδέοντας 
περισσότερα από 81 πανεπιστήμια παγκοσμίως, το δίκτυο παρέχει ένα διεπιστημονικό κέντρο 
αριστείας που προσφέρει μετεκπαίδευση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εκατοντάδες 
φοιτητές, μελλοντικούς ηγέτες, εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, δημοσίους υπαλλήλους και προσωπικό αντιπροσωπιών της ΕΕ. Το 2012, το δίκτυο EIUC 
δρομολόγησε διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση νέου περιφερειακού προγράμματος μάστερ για την 
περιοχή της νοτίου Μεσογείου. 
 
Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ζητήθηκε 
από όλες τις αντιπροσωπίες της ΕΕ και τις αποστολές ΚΠΑΑ να ορίσουν σημεία επαφής για 
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να δημοσιεύσουν τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας 
στους ιστοτόπους τους. Ως το τέλος του 2012, το έπραξαν και οι 140 αντιπροσωπίες της ΕΕ και οι 
15 αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ. Σε πολλές περιπτώσεις, ορίστηκαν δύο σημεία επαφής, ένα 
στο πολιτικό τμήμα και ένα στο επιχειρησιακό τμήμα (συνολικά 215 σημεία επαφής). Ειδικοί 
αξιωματικοί σύνδεσμοι για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διορίστηκαν σε 101 
χώρες. 67 αντιπροσωπίες έχουν ήδη δημοσιεύσει στους ιστοτόπους τους τα στοιχεία επικοινωνίας 
των σημείων επαφής τους για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έξι αντιπροσωπίες αποφάσισαν 
να μην τα δημοσιεύσουν για λόγους ασφάλειας. 
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Τα σημεία επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο 
συντονισμό της επιτόπιας εφαρμογής των ανά χώρα στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Παρέχουν επίσης στα κεντρικά επιτελεία εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τις τοπικές εξελίξεις, 
εξετάζουν μεμονωμένες περιπτώσεις, προβαίνουν σε διαβήματα και προβάλλουν τις 
προτεραιότητες της ΕΕ στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και στο Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα σημεία επαφής παροτρύνθηκαν να ανταλλάξουν βέλτιστες 
πρακτικές για όλα αυτά τα θέματα. Θα έχουν την ευκαιρία να το πράξουν κατά την πρώτη 
συνάντηση των σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Βρυξέλλες στις 28 
Φεβρουαρίου 2013. 
 
Η διαδικασία της εκπόνησης και εφαρμογής των ανά χώρα στρατηγικών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα δημιούργησε μια νέα δυναμική συνεργασίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των αντιπροσωπιών της ΕΕ και των πρεσβειών των κρατών μελών. Το 2012 αυτό οδήγησε σε 
πολλά μέρη στη δημιουργία ομάδων εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θεσπίστηκαν σε 
επίπεδο συμβούλων πολιτικής καθώς και στη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στα τμήματα συνεργασίας των αντιπροσωπιών της ΕΕ και των πρεσβειών των 
κρατών μελών. Πολλές από αυτές τις ομάδες εργασίας επέτρεψαν επίσης καλύτερο συντονισμό των 
πληροφοριών και της δράσης όσον αφορά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με 
αποτέλεσμα τον ουσιαστικό καταμερισμό εργασιών μεταξύ των τοπικών εταίρων της ΕΕ. Η ΕΥΕΔ 
θα εξακολουθήσει να προωθεί τέτοιες τοπικές ομάδες εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως 
βέλτιστη πρακτική. 
 

III ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ  

6 Ουσιαστική στήριξη της δημοκρατίας  
 
Με γνώμονα την επίτευξη συνεκτικών στόχων και με βάση τις δεσμεύσεις του άρθρου 21 της ΣΕΕ, 
η ΕΕ συνέχισε το 2012 το έργο της για την εδραίωση της δημοκρατίας και τον εκδημοκρατισμό σε 
παγκόσμια κλίμακα.  
 
Τα κυριότερα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο πολιτικός διάλογος που συνοδεύεται από 
συνεκτικά μηνύματα, σε συνδυασμό με αποστολές παρακολούθησης των εκλογών και μέτρα 
αναπτυξιακής συνεργασίας. 



 
9431/13  ΜΑΚ/θμ 43 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    EL 

Οι προσπάθειες για την επίτευξη συνοχής μπορούν να αναληφθούν αποτελεσματικότερα σε εθνικό 
επίπεδο και ξεκινούν πρωτίστως με την εξασφάλιση συνοχής μεταξύ των μέσων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού διαλόγου. Επεκτείνονται στη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και 
των κρατών μελών, μέσω της ευθυγράμμισης κα του συντονισμού των μηνυμάτων και των 
δραστηριοτήτων, και επιτυγχάνουν το στόχο τους όταν η η παροχή στήριξης συμφωνείται και 
υλοποιείται από κοινού με τη χώρα εταίρο. Όλο και περισσότερο, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην 
επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων τη στήριξη της δημοκρατίας. 
 
Πέραν των αποστολών παρακολούθησης των εκλογών, οι οποίες αποτελούν κατεξοχήν ορατό μέσο 
για τη στήριξη αξιόπιστων εκλογικών διαδικασιών, υλοποιούνται σε χώρες εταίρους 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για την ενίσχυση της περαιτέρω ανάπτυξης των ατομικών και πολιτικών 
δικαιωμάτων καθώς και των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, μέσω της 
συνεργασίας με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 
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Η δημοκρατία στηρίζεται επίσης σε ευρύτερη κλίμακα μέσω της ενίσχυσης διαφόρων φορέων του 
δημόσιου τομέα, με την οποία επιδιώκεται να αυξηθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες 
και να προωθηθεί η πραγμάτωση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Επίσης, 
παρέχεται στήριξη σε κοινοβούλια και οργανώσεις των πολιτών, ενώ προωθούνται μέτρα 
αποκέντρωσης, με σκοπό τη διεύρυνση του πολιτικού χώρου και την εξασφάλιση της δυνατότητας 
έκφρασης και εκπροσώπησης των πολιτών. Η δημιουργία ικανοτήτων και η θεσμική στήριξη 
εξασφαλίζονται κατά κύριο λόγο μέσω του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του 
Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ). 
 
Η εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2009 και Δεκεμβρίου 2010 
αποτελεί πλέον μέρος των δεσμεύσεων περί δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων δυνάμει 
του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης. 
 
Το 2012, συνεχίστηκαν οι εργασίες στις αντιπροσωπίες της ΕΕ και στα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις εννέα εναπομένουσες πιλοτικές χώρες για τη στήριξη της δημοκρατίας ( Μπενίν, 
Βολιβία, Γκάνα, Ινδονησία, Κιργισία, Λίβανος, Μαλδίβες, Μογγολία και Νήσοι Σολομώντος 
που ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2010) με σκοπό την 
ολοκλήρωση των προφίλ δημοκρατίας και τη θέσπιση σχεδίων δράσης εκδημοκρατισμού. Τον 
Οκτώβριο του 2012 εγκρίθηκε ενδιάμεση έκθεση. Στις αρχές του 2013 αναμένεται η τελική έκθεση 
και η ολοκλήρωση του πρώτου πιλοτικού προγράμματος. 
 
Όλες οι πιλοτικές αντιπροσωπίες υπέβαλαν περιγραφικές εκθέσεις, οι οποίες καταγράφουν 
λεπτομερώς τις δραστηριότητες της δωρήτριας κοινότητας για στήριξη της δημοκρατίας στην 
πιλοτική χώρα. Οι περισσότερες εξ αυτών ανέλυσαν επίσης τις ανάγκες και αναπτύσσουν σχέδια 
δράσης για τη στήριξη της δημοκρατίας. 
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Οι εργασίες θα συνεχιστούν το 2013 και τα σχέδια υποδειγμάτων θα αναθεωρηθούν υπό το φως 
των εκθέσεων που θα παραληφθούν. Από τα μέχρι τούδε αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι οι 
εκθέσεις που εστιάζονται στη δημοκρατία παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για τις πολιτικές 
δομές και την ποιότητα των θεσμών και προβαίνουν σε αξιολόγηση των πολιτικών διαδικασιών 
που είτε ενισχύουν είτε υπονομεύουν τη δημοκρατία. Καταδεικνύουν επίσης την ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης των εργαλείων, τόσο από πλευράς ανάπτυξης και επιμόρφωσης του προσωπικού όσο 
και από πλευράς κατευθυντήριων γραμμών και υποδειγμάτων ανάλυσης, καθορισμού δράσεων και 
εφαρμογής και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων που έχουν στόχο τη στήριξη της δημοκρατίας. 
 
Τα διδάγματα από το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα θα αποτελέσουν τη βάση για την έναρξη του 
δεύτερου προγράμματος πιλοτικών χωρών. 
 
Στόχος των προφίλ δημοκρατίας είναι να δοθεί στην ΕΕ μια εκτίμηση της κατάστασης της 
δημοκρατίας σε μια δεδομένη χώρα, η συστηματοποίηση των πληροφοριών επί βασικών πτυχών 
και η αξιολόγηση των προοπτικών για αλλαγή. Σε ιδανικές συνθήκες, αυτό θα πρέπει να γίνει σε 
συνεργασία τόσο με τοπικούς φορείς (προερχόμενους από επίσημους οργανισμούς και την 
κοινωνία των πολιτών) όσο και με διεθνείς φορείς. Ένα αρχικό συμπέρασμα που προκύπτει από το 
περιεχόμενο του πρώτου προγράμματος είναι ότι οι συγκεντρωθείσες πληροφορίες θα έχουν 
σχετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και ότι παρέχονται χρήσιμα στοιχεία για τους πολιτικούς διαλόγους, 
τις δραστηριότητες αναπτυξιακής συνεργασίας και τις αποστολές εκλογικής 
παρακολούθησης/συνδρομής. 
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Τα σχέδια δράσης για τη δημοκρατία αποσκοπούν να απεικονίσουν μια συμπεφωνημένη εκτίμηση 
των τομέων που χρειάζονται τη στήριξη της ΕΕ και του Στρατιωτικού Επιτελείου της καθώς και 
άλλου είδους στήριξη για την εδραίωση της δημοκρατίας. Εν γένει, επιδιώκεται οι συγκεκριμένοι 
τομείς να εγκρίνονται από κοινού μεταξύ της ΕΕ και του Στρατιωτικού Επιτελείου της (και άλλων 
δωρητών) και της χώρας εταίρου. Στόχος είναι να ενισχυθούν η συνοχή και η ευθύνη ανάληψης 
των δράσεων καθώς και να επιτευχθούν βιώσιμα αποτελέσματα. Τα προφίλ δημοκρατίας και τα 
σχέδια δράσης θα υποβληθούν στο Συμβούλιο και θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της μεθοδολογίας. Απώτερος στόχος είναι να εκπονηθούν εργαλεία τα οποία θα μπορούν 
να τύχουν παγκόσμιας εφαρμογής. 
 
Η διεξαγωγή αδιάβλητων εκλογών είναι βασική για τη λειτουργία της δημοκρατίας και αποτελεί 
βασικό στοιχείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΕΕ θεωρεί ότι τα μέτρα που διασφαλίζουν το 
δικαίωμα της συμμετοχής σε αδιάβλητες εκλογές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ειρήνη, 
την ασφάλεια και την πρόληψη των κρίσεων. Το 2012 η ΕΕ συνέχισε να στηρίζει αποφασιστικά τις 
εκλογικές διαδικασίες ανά την υφήλιο, εγκρίνοντας αποστολές παρακολούθησης εκλογών (ΑΠΕ) 
και αποστολές εκλογικών εμπειρογνωμόνων (ΑΕΕ) μετά από πρόσκληση των αρχών και 
παρέχοντας εκλογική βοήθεια κατόπιν σχετικού αιτήματος καθώς και στήριξη προς τους εγχώριους 
παρατηρητές.  
 
Τον Ιούνιο οργανώθηκε ενδιάμεση επανεξέταση για τη βελτίωση της λειτουργίας και της 
αξιοποίησης των πόρων των ΑΠΕ και ΑΕΕ. 
 
Φέτος, οργανώθηκαν αποστολές παρακολούθησης εκλογών στη Σενεγάλη, την Αλγερία, το 
Ανατολικό Τιμόρ και τη Σιέρα Λεόνε. Δεδομένων των ειδικών συνθηκών στον τομέα της 
ασφάλειας, απεστάλη Ομάδα Αξιολόγησης των εκλογών (ΕΑΤ) στη Λιβύη. Επίσης, οργανώθηκαν 
αποστολές εκλογικών εμπειρογνωμόνων στην Αίγυπτο, την Υεμένη, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουινέα 
Μπισάου, τη Σενεγάλη, το Μεξικό, την Αγκόλα και την Γκάνα. 
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Η ΕΕ ενίσχυσε τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση των εκλογικών διαδικασιών, αρχίζοντας την 
αξιολόγηση όσο το δυνατόν περισσότερων πτυχών του εκλογικού κύκλου πριν από τη διεξαγωγή 
των εκλογών (π.χ. εγγραφή ψηφοφόρων) καθώς και μετά τις εκλογές (παρακολούθηση της 
εφαρμογής των συστάσεων της ΑΠΕ). Προς εκπλήρωση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ανέλαβαν να 
συστηματοποιήσουν τη συνέχεια που πρέπει να δίνεται στις συστάσεις των ΑΠΕ της ΕΕ μέσω της 
καλύτερης αξιοποίησης των υφιστάμενων εργαλείων, όπως η υποβολή τακτικών εκθέσεων από 
τους αρχηγούς αποστολών και ο προγραμματισμός της βοήθειας της ΕΕ, καθώς και μέσω της 
ανάπτυξης νέων εργαλείων, όπως κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες προς τις αντιπροσωπίες για 
αποστολές παρακολούθησης. Για την ενίσχυση του αντικτύπου των ΑΠΕ, η ΕΕ εγκαινίασε έναν 
πρώτο γύρο αποστολών παρακολούθησης στο μέσο του εκλογικού κύκλου με σκοπό την ενίσχυση 
της εφαρμογής των συστάσεων των προηγούμενων εκλογών ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες 
διεξαγωγής των επόμενων εκλογών. Το Δεκέμβριο του 2012, η ΕΕ διεξήγαγε αποστολή 
παρακολούθησης στο Μαλάουι προκειμένου να εξετάσει την πρόοδο των εκλογικών 
μεταρρυθμίσεων και να συμβάλει στην προετοιμασία των επόμενων εκλογών του 2014. Για το 
2013, ετοιμάζονται πολλές άλλες αποστολές. 
 
Η ΕΕ, έχοντας επίγνωση ότι η φύση και το περιεχόμενο των συστάσεων έχουν ουσιαστική σημασία 
για την επιτυχημένη υλοποίησή τους, συνέχισε να βελτιώνει τη μεθοδολογική καθοδήγηση των 
αποστολών παρακολούθησης ως προς επιμέρους ζητήματα, ειδικότερα μέσω του σχεδίου NEEDS. 
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Σχέδιο NEEDS 2008-2012 
 
Το Δίκτυο για τη στήριξη των εκλογών και της δημοκρατίας (NEEDS) 2008-2012 ήταν το τρίτο 
σχέδιο που χρηματοδότησε η ΕΕ στο συγκεκριμένο τομέα. Οι στόχοι του σχεδίου ήταν οι 
ακόλουθοι: 
 
1) συμβολή στην παγίωση συνεκτικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιούν οι αποστολές 
παρατήρησης εκλογών της ΕΕ (ΑΠΕ) σύμφωνα με τα διεθνή και περιφερειακά πρότυπα για τη 
διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών (καθώς και σύνδεση με την παροχή συνδρομής για τις εκλογές),  
2) βελτίωση των ικανοτήτων των παρατηρητών της ΕΕ, μέσω της ανάπτυξης κοινής προσέγγισης 
της ΕΕ για την πρόσληψη και κατάρτιση των παρατηρητών, 
3) στήριξη της δημοκρατικής διαδικασίας σε τρίτες χώρες, μέσω στοχευμένης στήριξης εγχώριων 
ομάδων παρατηρητών και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών μέσω των 
περιφερειακών εταίρων, στο πλαίσιο αυτό, ανάπτυξη και προώθηση στρατηγικών για την 
εφαρμογή των συστάσεων των ΑΠΕ της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ικανοτήτων. 
 
Το τριετές σχέδιο (το οποίο παρατάθηκε για ένα επιπλέον έτος) είχε ως αποτέλεσμα αρκετά 
χρήσιμα εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές για τη μεθοδολογία των ΑΠΕ της ΕΕ, την 
οργάνωση κατάρτισης για εκατοντάδες παρατηρητές και μέλη κεντρικών ομάδων μακρόχρονης ή 
βραχείας παραμονής καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και των περιφερειακών δικτύων. 
 
Οι ανωτέρω στόχοι θα παραμείνουν το κυρίως πλαίσιο της στήριξης που παρέχει το σχέδιο που 
διεξάγεται από τις GIZ και Eris για τη παρακολούθηση των εκλογών και τη στήριξη της 
δημοκρατίας (2013-2017), με την υποστήριξη των περιφερειακών και εθνικών τους εταίρων στην 
Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. 
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Η ΕΕ παρέμεινε επικεφαλής του συντονισμού των προσπαθειών διαφόρων ΑΠΕ στο συγκεκριμένο 
τομέα, ενώ συμμετείχε στη στήριξη της ενίσχυσης των ικανοτήτων άλλων περιφερειακών 
οργανώσεων (π.χ. της Αφρικανικής Ένωσης και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών). Οι 
αντιπροσωπίες της ΕΕ ενθαρρύνθηκαν να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις παρακολούθησης των 
εκλογών του ΟΑΣΕ/Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
 
Συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και της ΕΕ 
 
Το 2012, το σχέδιο NEEDS προέβλεπε ένα δεκαήμερο πρόγραμμα ανταλλαγών και 
δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με σκοπό τη διεξαγωγή συνομιλιών σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
αποστολές παρατήρησης εκλογών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 17 
Οκτωβρίου 2012 και περιλάμβανε αρχικά συνεδριάσεις στις Βρυξέλλες και εν συνεχεία μετάβαση 
του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών στη Λιθουανία για την παρακολούθηση των κοινοβουλευτικών 
εκλογών της 14ης Οκτωβρίου. Η αντιπροσωπία του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών αριθμούσε 14 
εμπειρογνώμονες του κεντρικού γραφείου που συμμετείχαν σε αποστολές παρατήρησης εκλογών 
του Συνδέσμου καθώς και εκπρόσωπο του γραφείου συνδέσμου ΕΕ/ΣΑΚ στη Μάλτα. 
 
Το σεμινάριο έδωσε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών και της 
ΕΕ να ανταλλάξουν τρέχουσες πρακτικές και προσεγγίσεις όσον αφορά τη μεθοδολογία της 
παρακολούθησης των εκλογών και της παροχής συνδρομής για τις εκλογές. Με τον τρόπο αυτό, 
ανταλλάχθηκαν εμπειρίες στον τομέα της παρακολούθησης εκλογών και εκπονήθηκε συγκριτική 
μελέτη των μεθοδολογιών και των στρατηγικών διαφόρων διεθνών και περιφερειακών ομάδων που 
ενισχύουν τις ομάδες παρακολούθησης εκλογών. 
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Σε πολλές χώρες, η ΕΕ στήριξε αξιόπιστα εθνικά δίκτυα παρατηρητών μέσω της χρηματοδότησης 
και της δημιουργίας ικανοτήτων. Η ΕΕ συνέχισε επίσης να παρέχει υλικοτεχνική στήριξη στις 
εκλογικές διαδικασίες, ιδίως σε φορείς διαχείρισης εκλογών, υλική στήριξη για την εγγραφή σε 
εκλογικούς καταλόγους και την ψηφοφορία καθώς και όλο και περισσότερο σε διαφορετικούς από 
τους φορείς διαχείρισης εκλογών σημαντικούς φορείς, με σκοπό την προώθηση της συμμετοχής 
χωρίς αποκλεισμούς και της αποδοχής της διαδικασίας. Η στήριξη πήρε μεταξύ άλλων τις 
ακόλουθες μορφές: ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε τομείς όπως η 
κατάρτιση του ψηφοφόρου και η αγωγή του πολίτη, η προαγωγή ενός αμερόληπτου και 
επαγγελματικού τομέα μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
δημοσιογράφων, η παροχή κατάρτισης σε μέλη πολιτικών κομμάτων και υποψηφίους, 
συμπεριλαμβανομένου του ενδοκομματικού διαλόγου και των θεμάτων ισότητας των φύλων, η 
προώθηση της θέσπισης υγιών μηχανισμών επίλυσης εκλογικών διαφορών και η ενίσχυση του 
δικαστικού σώματος. 
 
Το 2012, η ΕΕ παρείχε εκλογική στήριξη σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων η Μπουρκίνα 
Φάσο, το Ελ Σαλβαδόρ, η Νιγηρία, το Πακιστάν και το Τόγκο. Χωρίς να περιορίσει τις 
προσπάθειες και το ενδιαφέρον της για τον υπόλοιπο κόσμο, η ΕΕ ενίσχυσε τη στήριξή της προς το 
κύμα εκδημοκρατισμού που εκδηλώθηκε στη Νότια Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ως εκ 
τούτου, προσέφερε στήριξη στις διαδικασίες εκδημοκρατισμού στην Ιορδανία και τη Λιβύη. 
Προετοιμάζεται η παροχή στήριξης σε χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία εδραίωσης των 
δημοκρατικών τους θεσμών, όπως το Νεπάλ και η Τανζανία, καθώς και σε χώρες που 
αντιμετώπισαν κρίση και των οποίων οι μεταβατικοί θεσμοί πρέπει να αντικατασταθούν από 
δημοκρατικά εκλεγμένους θεσμούς, όπως η Μαδαγασκάρη. 
 
Μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΕΕ, εξακολουθούν να συγκαταλέγονται η ανάπτυξη γνώσεων και 
πολιτικών καθώς και η συνεργασία με τους κυριότερους παράγοντες στον τομέα της παροχής 
συνδρομής για τις εκλογές. Το Μάρτιο του 2012 πραγματοποιήθηκε στη Μομπάσα της Κένυας, 
θεματικό εργαστήριο για τις Εκλογές και την Τεχνολογία των Επικοινωνιών και των Πληροφοριών, 
το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 200 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των 
εφορευτικών επιτροπών από πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Το εργαστήριο οργανώθηκε σε 
συνεργασία με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΟΗΕ οδήγησε στην εκπόνηση συνολικής συνοπτικής 
έκθεσης και εντάχθηκε σε πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης. 
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7 Μόνιμη υποδομή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου της ΕΕ 

 
Η Ομάδα εργασίας του Συμβουλίου που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο 
των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ (COHOM) συγκεντρώνει στους κόλπους της τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η COHOM 
είναι αρμόδια για τη στρατηγική ανάπτυξη και την υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, μεταξύ άλλων για τις κατευθυντήριες γραμμές 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον διάλογο και τις διαβουλεύσεις με τρίτες χώρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική δράση της 
ΕΕ. 
 
Βασικό καθήκον της είναι ο καθορισμός των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ σε πολυμερή 
φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικότερα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ και στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η COHOM ήταν η κινητήριος 
δύναμη για την εκπόνηση του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και εποπτεύει την εφαρμογή τους. 
 
Η COHOM πραγματοποιεί τακτικές ανταλλαγές απόψεων με τον Πρόεδρο της υποεπιτροπής για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και με εκπροσώπους της κοινωνίας 
των πολιτών. Πολυάριθμοι άλλοι προσκεκλημένοι ομιλητές υψηλού επιπέδου, όπως οι Ειδικοί 
Εισηγητές του ΟΗΕ, συμμετέχουν σε τακτική βάση στην COHOM για την εξέταση συγκεκριμένων 
θεμάτων. 
 
Κατά τα τελευταία έτη, διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση του φόρτου εργασιών και του χρόνου 
συνεδριάσεων της ομάδας, λόγω της διεύρυνσης της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Παραδείγματος χάριν, ο συνολικός χρόνος των συνεδριάσεων κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2012 σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το 2010. Αυτές οι νέες συνθήκες απαιτούν αλλαγή 
των μεθόδων εργασίας. 
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Οι συνήθεις συνεδριάσεις στις πρωτεύουσες, στις οποίες συμμετέχουν οι αρμόδιοι διευθυντές 
για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατών μελών της ΕΕ, συμπληρώνονται πλέον από 
τακτικές συναντήσεις της ομάδας των Βρυξελλών, η οποία συστάθηκε το Νοέμβριο του 2012. 
Βασικός στόχος δεν είναι μόνον η διαχείριση του αυξημένου φόρτου εργασιών της COHOM, αλλά 
και να καταστεί δυνατή η ταχύτερη αντίδραση στις εξελίξεις καθώς και η στενή διάδραση με την 
Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας και άλλους, και ιδίως με τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου 
που χειρίζονται θέματα επιμέρους γεωγραφικών περιοχών. Πρόκειται για σαφές δείγμα της 
αποφασιστικότητας της ΕΕ όσον αφορά την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας στο σύνολο των εξωτερικών της δράσεων. 
 
Βασιζόμενη στην υφιστάμενη πρακτική των διαδοχικών Προεδριών, η COHOM συγκρότησε 
ειδικές ομάδες, ο ρόλος των οποίων είναι υποστηρικτικός των εργασιών της COHOM σε 
συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας μέσω της διεξοδικής προετοιμασίας και συζήτησης 
πολυάριθμων θεμάτων, ειδικότερα της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. θανατική ποινή, βασανιστήρια, παιδιά και ένοπλες 
συγκρούσεις, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιώματα του παιδιού, βία κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών). Οι συγκεκριμένες ειδικές ομάδες αποτελούν έναν πρακτικό τρόπο 
για την από κοινού συμμετοχή εμπειρογνωμόνων της ΕΥΕΔ, υπηρεσιών της Επιτροπής και των 
κρατών μελών και τον καταμερισμό του φόρτου εργασιών σε άτυπο πλαίσιο. 
 
Επί του παρόντος, άτυποι διακανονισμοί καταμερισμού του φόρτου εργασιών υφίστανται επίσης 
σε φόρουμ ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ (Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης και 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και σε άλλες πολυμερείς οργανώσεις, όπως το Συμβούλιο 
της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ. 
 
Οι αποτελεσματικές ρυθμίσεις καταμερισμού του φόρτου εργασιών εξασφαλίζουν ευρεία πολιτική 
υποστήριξη και επιτρέπουν επίσης την άριστη αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης και των 
ικανοτήτων. Το 2013 θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για την περαιτέρω εξασφάλιση του 
καταμερισμού του φόρτου εργασιών. 
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8 Επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής των πολιτικών 

 
Η ΕΕ είναι προσηλωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλους τους τομείς. Η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της έχουν δεσμευθεί να διασφαλίζουν το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
εσωτερικό της ΕΕ. Εκτός των συνόρων της, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να προαγάγει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία μέσω του συνόλου των εξωτερικών της δράσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2012, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την 
επίτευξη συνοχής και συνέπειας μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2013 θα εντατικοποιηθεί η συνεργασία μεταξύ της Ομάδας 
του Συμβουλίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων εντός της ΕΕ (FREMP) και της Ομάδας του Συμβουλίου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM). 
 

9 Σεβασμός των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων 

 

Τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γεγονός που αντανακλά την ισχυρή 
προσήλωση στον οικουμενικό και αδιαίρετο χαρακτήρα όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 
2012, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα μέσα για την προώθηση, την προστασία και το σεβασμό των εν 
λόγω δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών ευαισθητοποίησης σε υψηλό επίπεδο και 
ευρείας προβολής διπλωματικών προσπαθειών. 

Στο πλαίσιο διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων, η ΕΕ προώθησε την αναγνώριση της σύνδεσης 
που υπάρχει μεταξύ της εφαρμογής των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας. Στη διάρκεια του 2012, τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα συζητήθηκαν επίσης με ορισμένους εταίρους στο πλαίσιο των διαλόγων 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παραδείγματος χάριν, ο διάλογος περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με την Κολομβία, τη Γεωργία, την Ουκρανία και το Βιετνάμ περιστράφηκε το 2012 
γύρω από τα συγκεκριμένα δικαιώματα υπό διάφορες οπτικές γωνίες, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων εργασίας και κατοχής γης. Τέτοιοι διάλογοι θα διεξάγονται πλέον με 
συστηματικότερο τρόπο, όπως προβλέπεται από το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη δημοκρατία. 
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Καθόλη τη διάρκεια του έτους, η ΕΕ στήριξε και συνεργάστηκε ενεργά με πολυάριθμους Ειδικούς 
Εισηγητές του ΟΗΕ για θέματα οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, 
όπως οι εντεταλμένοι για τα δικαιώματα τροφής και νερού.  

Κατά την υπουργική εβδομάδα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2012, η ΕΕ 
οργάνωσε από κοινού με τις ΗΠΑ και την Επιτροπή του ΟΗΕ για το νερό, εκδήλωση υψηλού 
επιπέδου για την ασφάλεια του νερού και τη σημασία της για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα και 
ενέργεια καθώς και για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Στη συνάντηση στρογγυλής 
τραπέζης, απηύθυναν προσφώνηση η κα Άστον, Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής και η κα Κλίντον, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Οι συμμετέχοντες απηύθυναν 
έκκληση για συνεργασία και ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και πρότειναν 
να βελτιωθεί η διαχείριση του νερού μέσω συμπράξεων μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η ασφάλεια του νερού εξετάστηκε επίσης σε άτυπη σύνοδο των 
υπουργών εξωτερικών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο στην Κύπρο. 

Η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος πάροχος αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως, ανέλαβε συγκεκριμένη 
δράση για τη στήριξη των εταίρων της με σκοπό την πραγμάτωση των οικονομικών, κοινωνικών 
και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Δυνάμει της στρατηγικής υλοποίησης της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (EIDHR), η ΕΕ ανέλαβε να 
ενισχύσει τη στήριξη των πρωτοβουλιών που αφορούν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης της υπογραφής και επικύρωσης του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα και του σχετικού 
προαιρετικού Πρωτοκόλλου. 

Η δράση 9 του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία, "σεβασμός των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων", ορίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει: α) να συμβάλει στη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης 
για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα με ειδική εστίαση στο Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και σε στενή συνεργασία με τους αντίστοιχους Ειδικούς 
Εισηγητές του ΟΗΕ και β) να εξετάσει ειδικά θέματα που συνδέονται με τα οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά δικαιώματα στο πλαίσιο των διαλόγων με τρίτες χώρες. 

Σχετικό πρόγραμμα εργασιών προς το σκοπό αυτό θα έχει εκπονηθεί ως τα μέσα του 2013. Η 
COHOM ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2012 σχετικές με το θέμα συζητήσεις με βάση ανεπίσημο 
έγγραφο της Πορτογαλίας, οι οποίες προβλέπεται ότι θα συνεχιστούν στις αρχές του 2013. 
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Η δράση 10 δεσμεύει την ΕΕ να προωθήσει μια προσέγγιση που θα προωθεί τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη και η δράση 10γ να συμπεριλάβει 
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΕ στο παγκόσμιο αναπτυξιακό 
θεματολόγιο και σε άλλα παγκόσμια ζητήματα, και δη στη διαδικασία που έπεται των 
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Έχουν ήδη δρομολογηθεί οι εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί η 
εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση στο μετά 
το 2015 αναπτυξιακό θεματολόγιο. 

 
Το 2012, η ΕΕ συνέχισε τη στενή της συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). Η ΕΕ 
εφάρμοσε την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής 
πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» (Οκτώβριος 2011), στην οποία 
υπογραμμίζεται η σημασία της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για ένα αναπτυξιακό 
πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν αλλά και να 
επωφελούνται από την ευημερία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
 
Τον Ιούλιο του 2012, το Ευρωπαϊκό διαπανεπιστημιακό κέντρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τον εκδημοκρατισμό (EIUC), το οποίο χρηματοδοτείται μέσω της πρωτοβουλίας EIDHR, 
συγκάλεσε διπλωματική διάσκεψη στη Βενετία της Ιταλίας με θέμα "Η ΕΕ και τα οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα". Στη διάσκεψη συμμετείχαν αρμόδιοι φορείς και 
ενδιαφερόμενοι (όπως πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη) προκειμένου να συζητηθούν τρόποι 
προώθησης της πολιτικής της ΕΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. 
 
Το Μάρτιο του 2012, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)οργάνωσε 
επιμορφωτικό σεμινάριο του προσωπικού για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα. Στο σεμινάριο αυτό συμμετείχαν υπάλληλοι της ΕΥΕΔ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και των υπουργείων εξωτερικών των κρατών μελών. 
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IV ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΕ 

10 Προώθηση μιας προσέγγισης που βασίζεται στα δικαιώματα στο πλαίσιο της συνεργασίας 
για την ανάπτυξη 

Το 2012 δρομολογήθηκε σειρά πολιτικών και δράσεων με στόχο τη βελτίωση της προσέγγισης που 
βασίζεται στα δικαιώματα στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Το «Πρόγραμμα δράσης 
για αλλαγή»1 και οι «Κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη από τον προϋπολογισμό»2 θέτουν ως 
προτεραιότητα της ΕΕ στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
την καλή διακυβέρνηση και τον εκδημοκρατισμό. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με το Πρόγραμμα δράσης για αλλαγή: το μέλλον της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ3, καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ "να τηρήσουν τη δέσμευσή 
τους για μια "προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα" σε όλη τη διαδικασία 
αναπτυξιακής συνεργασίας". 
 
Η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και η κοινωνική και οικονομική ευημερία είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με τα ανθρώπινα, ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Σύμφωνα με τις νέες Οδηγίες 
προγραμματισμού4, η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει μεγαλύτερη δράση με τις χώρες εταίρους για την 
προαγωγή της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Η ΕΕ θα 
πρέπει επίσης να προσαρμόζει τη στήριξή της (μείγμα και ύψος βοήθειας, μέθοδοι και 
διακανονισμοί) βάσει των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει κάθε χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τον εκδημοκρατισμό και το κράτος δικαίου, καθώς και της ικανότητάς της να εφαρμόζει τις 
μεταρρυθμίσεις και να ανταποκρίνεται στα αιτήματα και τις ανάγκες των πολιτών της. Στις νέες 
κατευθυντήριες γραμμές5 για τη στήριξη από τον προϋπολογισμό αναγνωρίζεται ότι η στήριξη από 
το γενικό προϋπολογισμό θα πρέπει να παρέχεται εφόσον υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι η 
βοήθεια θα χρησιμοποιηθεί με σεβασμό προς τις θεμελιώδεις αξίες και στόχους για τους οποίους η 
ΕΕ και οι χώρες εταίροι έχουν αναλάβει σχετική δέσμευση. Η ΕΕ εκπόνησε 'Αξιολόγηση των 
θεμελιωδών αξιών' (Κεφάλαιο 4 και Παράρτημα 12 των Κατευθυντήριων γραμμών για παροχή 
στήριξης από τον προϋπολογισμό), στην οποία θα πρέπει να υποβάλλονται τα διάφορα είδη 
συμβάσεων. Η προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες αποτελεί πλέον προαπαιτούμενο για τις 
συμβάσεις χρηστής διακυβέρνησης και ανάπτυξης. 

                                                 
1 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενίσχυση των επιπτώσεων της αναπτυξιακής πολιτικής της 

ΕΕ: Πρόγραμμα δράσης για αλλαγή (3166η σύνοδος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, 
Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012). 

2 Αντανακλά τη νέα πολιτική που καθορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη 
μελλοντική προσέγγιση όσον αφορά τη στήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ προς τρίτες χώρες, 
3166η σύνοδος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012. 

3 (2012/2002(INI)). 
4 Οδηγίες για τον προγραμματισμό του 11ου Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου (ΕΑΤ) και του 

Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI) 2014-2020 που εγκρίθηκαν στις 15 Μαΐου 2012. 
5 Εγκρίθηκαν το Σεπτέμβριο του 2012. 
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Επίσης, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν το Δεκέμβριο του 2011 για το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο 2014-2020 δείχνουν τη μετάβαση από την οριζόντια προσέγγιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας (που αποτελούν πολύ συχνά αντικείμενο θεματικών μόνον 
μέσων) σε τομεακή προσέγγιση. Ως εκ τούτου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία δεν 
θεωρούνται πλέον ως συμπλήρωμα αλλά ως θεμέλιο ενός συνεκτικότερου και 
αποτελεσματικότερου προγραμματισμού. Συνεπώς, η δράση της ΕΕ θα λάβει διάφορες μορφές: 
προαπαιτούμενα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να χορηγηθεί στήριξη από το 
γενικό προϋπολογισμό, πιο ευέλικτο και ισχυρό Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενισχυμένη συνεργασία και προσέγγιση της κοινωνίας των πολιτών, και 
το σημαντικότερο, ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας 
και της χρηστής διακυβέρνησης στο σύνολο των μηχανισμών που αφορούν τις γεωγραφικές 
περιοχές. Η ΕΕ θα μεριμνήσει ώστε τα σχέδια που συνδέονται με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το κράτος δικαίου να μην εστιάζουν μόνο στις δικαστικές μεταρρυθμίσεις ή τη 
δημιουργία θεσμών, αλλά εξίσου στα έργα υποδομών και περιβάλλοντος. Παραδείγματος χάριν, η 
ΕΕ θα μεριμνήσει ώστε οι θιγόμενοι να μπορούν να κοινοποιούν τις απόψεις και τις ανάγκες τους, 
δηλαδή να ασκούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα αναπτύξει εντός του 
2013 'δέσμη εργαλείων για την προώθηση μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στα δικαιώματα στο 
πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη'1. Οι ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα θα πρέπει να αποτελέσουν βασικό στοιχείο του προγραμματισμού. 
 
Παράλληλα με τις δραστηριότητες προγραμματισμού, η ΕΕ βελτιώνει επί του παρόντος τη συνοχή 
και το συντονισμό μεταξύ της συνέχειας του Ρίο+20 και του μετά το 2015 αναπτυξιακού 
θεματολογίου, με την επισήμανση ότι ο στόχος για μετά το 2015 θα πρέπει να είναι να 
εξασφαλιστεί έως το 2030 'Μια αξιοπρεπής ζωή για όλους'. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τη 
δημοκρατική διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και την ουσιαστική πραγμάτωση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, 
η ΕΕ θα καταβάλει προσπάθειες για τη συμπερίληψη των βασικών αυτών θεμάτων στο παγκόσμιο 
αναπτυξιακό θεματολόγιο για μετά το 2015. 

                                                 
1 Δράση 10α) του σχεδίου δράσης του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τη δημοκρατία και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 



 
9431/13  ΜΑΚ/θμ 58 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    EL 

11 Διεξαγωγή του εμπορίου με οδηγό τη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 
Στις αρχές του 2012, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Εμπόριο, μεγέθυνση και 
ανάπτυξη: Η προσαρμογή της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής στις χώρες που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας»1, όπου επιβεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 της ΣΕΕ 
και το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, η εμπορική πολιτική της ΕΕ έχει ως γνώμονα τον πυρήνα των αξιών 
που στηρίζουν την ύπαρξή της, καθώς και το σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης. 
 
Στις 25 Οκτωβρίου 2012, τα Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή 
συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, ο οποίος αντικαθιστά τον προηγούμενο 
κανονισμό για Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ). Ο νέος κανονισμός ΣΓΠ ενισχύει 
το μηχανισμό παρακολούθησης της συμμόρφωσης των δικαιούχων ΣΓΠ+ με τις διεθνείς 
συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των βασικών συμβάσεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η 
Επιτροπή θα προωθήσει την ανά διετία υποβολή στοιχείων για τις επιδόσεις υλοποίησης εκ μέρους 
των δικαιούχων ΣΓΠ+ με την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Οι εν λόγω ενισχυμένες διατάξεις θα εφαρμοστούν όταν οι νέες προτιμήσεις τεθούν σε 
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

                                                 
1 COM(2012) 22 
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Οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ συνδέονται μέσω ρήτρας "γέφυρας" με τις 
αντίστοιχες πολιτικές συμφωνίες-πλαίσια, οι οποίες περιλαμβάνουν ρήτρες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία σύνδεσης ή συμφωνία-πλαίσιο, ενσωματώνεται στις 
συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών χωριστή ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό εφαρμόστηκε 
στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Κολομβία και το Περού που υπεγράφη τον Ιούνιο 
του 2012 και την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο, Προτού η Επιτροπή 
υποβάλει πρόταση έναρξης εμπορικών διαπραγματεύσεων, πραγματοποιούνται εκτιμήσεις του 
αντικτύπου, ενώ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πραγματοποιούνται εκτιμήσεις του 
αντικτύπου ως προς τη βιωσιμότητα (SIA), οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα διεξοδικότερης 
ανάλυσης. Η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αμφότερων των διαδικασιών αυτών έχει 
ενισχυθεί περαιτέρω συνεπεία της υιοθέτησης το 2011 των επιχειρησιακών κατευθυντήριων 
γραμμών για το συνυπολογισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις εκτιμήσεις του αντικτύπου της 
Επιτροπής. Η προσέγγιση αυτή τέθηκε σε εφαρμογή το 2012 πριν από την έναρξη 
διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Ιαπωνία και για μια πρώτη 
αυτοτελή διμερή επενδυτική συμφωνία (νέα αρμοδιότητα της ΕΕ δυνάμει της Συνθήκης της 
Λισαβόνας) με την Κίνα, καθώς και σε SIA για εκτενείς και συνολικές συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών με τη Γεωργία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. 
 

Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό αριθ. 1236/2005 για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυνάμενων 
να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή ή για βασανιστήρια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Δεκέμβριο του 2011, συμπεριέλαβε στον κατάλογο των προϊόντων που υπόκεινται σε ελέγχους 
εξαγωγής τη νατριούχο θειοπεντάλη και παρόμοιες ουσίες που χρησιμοποιούνται για θανατηφόρες 
ενέσεις1. Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη ειδικότερα στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
και με τη συνδρομή ομάδας εμπειρογνωμόνων, ανέλαβε τη γενική επανεξέταση του κανονισμού 
αριθ. 1236/2005, που πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του 2013. Με την επανεξέταση θα εκτιμηθεί 
εάν θα πρέπει να τροποποιηθεί περαιτέρω ο κατάλογος των ελεγχόμενων προϊόντων καθώς και εάν 
θα πρέπει να προταθούν πρόσθετα μέτρα. 
Η Επιτροπή ξεκίνησε διαβουλεύσεις ως προς τη δυνατότητα προσαρμογής της εφαρμογής 
ορισμένων διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού αριθ. 428/2009 για τον έλεγχο των εξαγωγών 
ώστε να ελέγχονται οι εξαγωγές ορισμένων ευαίσθητων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν κατά παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εμπόλεμες περιοχές και υπό 
αυταρχικά καθεστώτα. 

                                                 
1  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1352/2011 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2011. 
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Για παράδειγμα, μετά την σταδιακή επιδείνωση της κατάστασης στη Συρία, ο κανονισμός του 
Συμβουλίου αριθ. 36/2012 "σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία " 
επέβαλε απαγόρευση εξαγωγών λογισμικού που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την 
παρακολούθηση ή την υποκλοπή του διαδικτύου ή τηλεφωνικών επικοινωνιών από τη συριακή 
κυβέρνηση. Η απαγόρευση ετέθη σε ισχύ στην ΕΕ στις 18 Ιανουαρίου 2012. 
 
Κατά τη διάσκεψη του ΟΗΕ για τη Συνθήκη για το εμπόριο όπλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη μέλη της κατέστησαν σαφές ότι πρέπει να απαγορεύεται η μεταφορά όπλων εφόσον 
υφίσταται πρόδηλος κίνδυνος ότι τα συγκεκριμένα όπλα θα χρησιμοποιηθούν για σοβαρές 
παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου. 
 

12 Συνεκτίμηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δραστηριότητες πρόληψης συγκρούσεων 
και διαχείρισης κρίσεων 

 
Η ΕΕ συνέχισε να εφαρμόζει και να εδραιώνει τις ειδικές πολιτικές της για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. 
Η ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων 
εξακολούθησε να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας προγραμματισμού, εφαρμογής και 
αξιολόγησης των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ. Η ΕΥΕΔ συνέστησε στους κόλπους της 
ειδική ομάδα για την ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας 
των φύλων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, στην οποία συμμετέχουν τακτικά ενδιαφερόμενοι φορείς από 
όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Συμβουλίου του 
2010 «Διδάγματα και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την ένταξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και του φύλου στα πλαίσια στρατιωτικών και μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ»1, συνέχισαν να 
αποτελούν σημείο αναφοράς για τη δράση της ΕΕ στον τομέα αυτό, παράλληλα με τις 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία. 

                                                 
1 Για την πλήρη απαρίθμηση, βλέπε έγγραφο 17138/1/10 REV 1. 
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Τον Ιούνιο του 2012, οι σύμβουλοι των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και για την ισότητα των φύλων πραγματοποίησαν την ετήσια συνάντησή τους, αυτή τη 
φορά παράλληλα με την ετήσια συνάντηση των κρατών μελών της ΕΕ για την εφαρμογή της 
απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η συνεδρίαση αυτή επέτρεψε στα κράτη 
μέλη και τους συμβούλους να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να εκδώσουν πρακτικές 
συστάσεις για την καλύτερη δυνατή επιτέλεση των εργασιών. Το 2012, το εξήντα τοις εκατό των 
μη στρατιωτικών αποστολών και το σύνολο των επιχειρήσεων περιέλαβαν στο προσωπικό τους 
σύμβουλο ή ειδικό εκπαιδευτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή/και την ισότητα των φύλων (EUTM 
Σομαλία). 
 
Αναπτύχθηκαν περαιτέρω επιμορφωτικές ενότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία 
των παιδιών και τα θέματα φύλου σε συνεργασία με επιμορφωτικά ινστιτούτα των κρατών μελών 
της ΕΕ και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες το 2013. Οι 
συγκεκριμένες επιμορφωτικές ενότητες διδάσκονται πριν από την ανάπτυξη των αποστολών 
επιτόπου, βασίζονται σε τυποποιημένα γνωστικά αντικείμενα τα οποία συμφωνήθηκαν από τα 
κράτη μέλη το 2010 και απευθύνονται στο προσωπικό των αποστολών και των επιχειρήσεων. 
Συνεχίστηκαν να οργανώνονται ειδικά μαθήματα επιμόρφωσης με σκοπό την εξοικείωση της ΕΕ 
και του προσωπικού των κρατών μελών με τις δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στον τομέα της ΚΠΑΑ, ιδίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης της ΕΑΑΑ 
και της ΕΥΕΔ. 
 
Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, το 2012 η ΕΥΕΔ άρχισε να αναπτύσσει ένα σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης συγκρούσεων, όπου μεταξύ των δεικτών περιλαμβάνονται οι τυχόν παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το σύστημα θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΥΕΔ να εντοπίζει 
κινδύνους βίαιων συγκρούσεων καθώς και εναλλακτικές επιλογές για την ανάληψη έγκαιρης 
δράσης από την ΕΕ. Θα δοκιμαστεί δε πιλοτικά σε οκτώ χώρες της περιοχής Σαχέλ στις αρχές του 
2013. 
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Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις, η ειδική ομάδα ΕΕ-ΗΕ για τη διαχείριση 
κρίσεων αντάλλαξε κατά τη συνεδρίαση του Νοεμβρίου 2012 βέλτιστες πρακτικές για την 
ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διαχείριση κρίσεων. Ο 
διάλογος ΕΕ-ΑΕ του Νοεμβρίου 2012 επέτρεψε επίσης την ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος. 
 
Η κοινωνία των πολιτών παρακολουθεί εξάλλου στενά τις εργασίες της ΕΕ στον τομέα αυτό, 
ιδίως μέσω της συμμετοχής στην ετήσια συνεδρίαση των συμβούλων σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ισότητας των φύλων και μέσω τακτικών ανταλλαγών απόψεων σε επίπεδο 
ομάδων εργασίας, τόσο στις Βρυξέλλες όσον και στα θέατρα των αποστολών και επιχειρήσεων. 
 
Το Μάρτιο του 2012, το Συμβούλιο ολοκλήρωσε την επανεξέταση του επιχειρησιακού εγγράφου 
«Εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και 
την ασφάλεια στο πλαίσιο των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ»1, το οποίο εγκρίθηκε το 
2008. 

                                                 
1 7109/12. Σχετική παραπομπή στο ψήφισμα 1325 του ΣΑΗΕ όπως συμπληρώθηκε από τα 

ψηφίσματα 1820, 1888, 1889 και 1960 του ΣΑΗΕ. 
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Η αποστολή EUTM Σομαλία αποτελεί αποστολή κατάρτισης που απευθύνεται στους 
Σομαλούς στρατιώτες στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας 
που έχει αναληφθεί στη χώρα αυτή. Η έδρα της αποστολής βρίσκεται στην Ουγκάντα, το 
επιτελείο στην Καμπάλα και το στρατόπεδο εκπαίδευσης στη Bihanga. Από την έναρξή της 
το 2010, η αποστολή EUTM Σομαλία έχει εκπαιδεύσει 3.000 Σομαλούς στρατιώτες που 
αποτελούν πλέον τον πυρήνα των νέων εθνικών ένοπλων δυνάμεων της Σομαλίας.  

 

Επιπλέον της κατάρτισης που αφορά στρατιωτικά καθήκοντα, στο πρόγραμμα κατάρτισης 
περιλαμβάνεται ενότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Μεταξύ των 
θεμάτων της συγκεκριμένης ενότητας συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: ανθρώπινα δικαιώματα 
σχετικά με τα στρατιωτικά καθήκοντα, δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών, έννοια της 
οικογένειας (ιδίως σε σχέση με τα εκτοπισθέντα στο εσωτερικό της χώρας άτομα), το 
δημοκρατικό σύστημα και ρόλος των σομαλικών ένοπλων δυνάμεων σε μια δημοκρατική 
Σομαλία. 12 δίωρες συναντήσεις αφιερώθηκαν στην εξέταση των συγκεκριμένων θεμάτων. Η 
ενότητα αυτή είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευόμενους, ανεξαρτήτως βαθμού και 
ειδικότητας. Για την πιστοποίηση της σχετικής κατάρτισης, περιελήφθησαν στην τελική 
άσκηση σενάρια παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

 

Πέραν της επιμόρφωσης των εκπαιδευομένων σε βασικές αρχές, η κατάρτιση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ενσταλάζει στους στρατιώτες ένα αίσθημα 
περηφάνιας και αλληλεγγύης, έτσι ώστε να θεωρούν πλέον ως κύρια αποστολή τους την 
προάσπιση των Σομαλών συμπολιτών τους. Συνέβαλε επίσης στη μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ 
των διαφόρων μονάδων που προέρχονται συχνά από διαφορετικές φατρίες. Η αποστολή 
EUTM Σομαλία έχει αναλάβει να συνεχίσει την παροχή κατάρτισης σε Σομαλούς 
εκπαιδευόμενους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και θα επιδιώξει 
να επικαιροποιήσει το οικείο πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες 
εξελίξεις που αφορούν ειδικότερα τη Σομαλία. Το επόμενο βήμα είναι να ενταχθεί ο 
σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις πολιτικές των εθνικών ένοπλων δυνάμεων της 
Σομαλίας και να δημιουργηθεί σχετική εγχώρια ικανότητα κατάρτισης. Το σύνολο των 
συνιστωσών αυτών περιλαμβάνονται στην αναθεωρημένη εντολή της αποστολής EUTM 
Σομαλία. 
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13 Συνεκτίμηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής δράσης  

 
Η ΕΕ αποδίδει υψίστη σημασία στη διασφάλιση πλήρους και ουσιαστικής προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Ευρώπη και παγκοσμίως στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Η στρατηγική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως ορίζεται στην αντιτρομοκρατική στρατηγική της, είναι στο σημείο αυτό πολύ σαφής: «Να 
καταπολεμηθεί παγκοσμίως η τρομοκρατία με παράλληλο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και να καταστεί η Ευρώπη ασφαλέστερη, επιτρέποντας έτσι στους πολίτες της να ζουν σε ένα χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης». 
 
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ορισμένα κράτη μέλη συμμετείχαν στη διάσκεψη με θέμα 
«Εξασφάλιση δίκαιης δίκης και προσήκουσας διαδικασίας στο πλαίσιο της 
αντιτρομοκρατικής δράσης» που οργάνωσαν η ειδική ομάδα του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και το Γραφείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2012 στις 
Βρυξέλλες. Η ΕΕ επιβεβαίωσε τη σημασία της διασφάλισης του σεβασμού για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. 
 

Η δανική Προεδρία οργάνωσε το Μάρτιο του 2012 στην Κοπεγχάγη εργαστήριο με θέμα την 
αντιτρομοκρατική δράση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή 
βοήθειας για τη δημιουργία ικανοτήτων. Προς στήριξη του εργαστηρίου, ο δανός υπουργός 
εξωτερικών, ο συντονιστής αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ και ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα δημοσίευσαν από κοινού 
άρθρο στον τύπο με θέμα «Αντιτρομοκρατική δράση και ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιάρρηκτα 
συνδεδεμένα». Ορισμένα κράτη μέλη παρουσίασαν τις οικείες βέλτιστες πρακτικές, όπως τις 
πρακτικές οδηγίες για την αντιτρομοκρατική δράση και τα ανθρώπινα δικαιώματα του Δανικού 
Ινστιτούτου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κατευθυντήριες γραμμές του Γραφείου του ΗΒ 
για την υπερπόντια ασφάλεια και δικαιοσύνη1. 

                                                 
1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα αυτά, βλέπε: 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/counteri
ng%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-
Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf; και 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-
guidance-151211.pdf.  

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
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Η ΕΕ συνέχισε να προωθεί τη χρήση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας και παρείχε βοήθεια σε αρκετές χώρες, όπως το Πακιστάν και 
χώρες της περιοχής Σαχέλ, προς ενίσχυση των αντίστοιχων συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης με 
σκοπό την αποτελεσματική έρευνα και δίωξη υπόπτων τρομοκρατικών ενεργειών με σεβασμό στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. 

 

Η ΕΕ παρέσχε στήριξη στην ομάδα ποινικής δικαιοσύνης/κράτους δικαίου του Παγκόσμιου 
Φόρουμ κατά της τρομοκρατίας (GCTF). Το Μνημόνιο του Ραμπάτ σχετικά με τις καλές 
πρακτικές για την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας στον ποινικό τομέα εγκρίθηκε 
τον Ιούνιο του 2012 στην Κωνσταντινούπολη από τη διάσκεψη υπουργών του GCTF. Εξάλλου, η 
Ύπατος Εκπρόσωπος χαιρέτισε την πρόταση σύστασης Επιμορφωτικού Ινστιτούτου σε θέματα 
δικαιοσύνης και κράτους δικαίου, το οποίο θα αναπτύσσει επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με 
τη χρήση του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με 
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα για τις χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό καθεστώς, ιδίως 
στην περιοχή της Μεσογείου. 

 
Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου του 2011 για το γειτονικό 
Νότο, στην οποία υπογραμμίζεται η σημασία της στήριξης της ΕΕ για ουσιαστικό 
εκδημοκρατισμό, καθώς και κράτος δικαίου και μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, η ΕΕ 
παρέσχε το 2012 βοήθεια για ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας σε χώρες της 
νότιας Μεσογείου. Επιπλέον, η ΕΕ διερεύνησε τρόπους για την ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα 
αντιτρομοκρατικής δράσης με περιφερειακές οργανώσεις, όπως το Σύνδεσμο των Αραβικών 
Κρατών. 
 
Η ΕΕ συνέχισε τη διεξαγωγή του εξαμηνιαίου διεξοδικού διαλόγου με τον Νομικό Σύμβουλο του 
υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ επί θεμάτων διεθνούς δικαίου και αντιτρομοκρατικής δράσης. 
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Η ψήφιση από το Αμερικανό Κογκρέσο της πράξης εξουσιοδότησης εθνικής άμυνας (NDAA) το 
Δεκέμβριο του 2011, πυροδότησε ανησυχίες στην ΕΕ ως προς τη συμβατότητά της με το διεθνές 
δίκαιο, ιδίως σε σχέση με την υποχρεωτική κράτηση ορισμένων υπόπτων για τέλεση 
τρομοκρατικών πράξεων σε στρατιωτική φυλακή και την επ' αόριστον κράτηση υπόπτων 
τρομοκρατικών πράξεων χωρίς δίκη. Στις αρχές του 2012, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπέβαλαν 
παρατηρήσεις στην αμερικανική κυβέρνηση στο πλαίσιο της εκπόνησης των εκτελεστικών 
κανόνων της NDAA. 
 
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 
εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων από τη CIA σε ευρωπαϊκές χώρες. Στην 
απάντησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι πρακτικές που αναφέρονται ως «παραδόσεις» 
αποτελούν σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι η καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας δεν δικαιολογεί τέτοιες απαράδεκτες πρακτικές. Η Επιτροπή υπογράμμισε ότι τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη οφείλουν να δρομολογήσουν ή να συνεχίσουν διεξοδικές, ανεξάρτητες 
και αμερόληπτες έρευνες προς διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών. 
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14 Ενσωμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην εξωτερική διάσταση των εργασιών στον 
τομέα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 

Στις 19 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας 
ανθρώπων 2012–2016 1, η οποία συμπληρώνει την οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Η εφαρμογή της στρατηγικής θα παρακολουθείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το γραφείο του συντονιστή δράσης της ΕΕ κατά της 
εμπορίας ανθρώπων. Η στρατηγική αποδίδει μεγάλη σημασία στην εξωτερική διάσταση της 
εμπορίας ανθρώπων και τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Υπογραμμίζει επίσης τον βασικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών σε εθνικούς και διεθνείς μηχανισμούς παραπομπής και προβλέπει την ίδρυση μιας 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την προστασία των θυμάτων 
και την παροχή βοήθειας σε κράτη μέλη και επιλεγμένες τρίτες χώρες. 
 
Τον Οκτώβριο του 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα 2που επιδοκιμάζουν τη 
στρατηγική και επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητα των κρατών μελών για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων. 
  
Επιπλέον, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε στις 6 Δεκεμβρίου τη 
δεύτερη έκθεση εφαρμογής με βάση το έγγραφο δράσης του 2009 για την ενίσχυση της εξωτερικής 
διάστασης της ΕΕ όσον αφορά δράσεις για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Η έκθεση 
περιλαμβάνει κατάλογο χωρών και περιοχών με τις οποίες η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει πιο απτές 
συμπράξεις και να προσδιορίσει συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας. Η συνεργασία με τις χώρες 
προτεραιότητες θα έχει ως στόχο τη δημιουργία ικανοτήτων, μεταξύ άλλων και μέσω της 
κατάρτισης και της εκπαίδευσης, και θα λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην ενδιαφερόμενη χώρα. Ο κατάλογος των χωρών και περιφερειών προτεραιότητας 
θα επικαιροποιείται τακτικά. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/133202.pdf.  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
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15 Εξασφάλιση της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική διάσταση της 
πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής  
 
Οι βασικοί κανόνες εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) κατοχυρώνονται στις 
οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της. Η ΕΕ προωθεί την επικύρωση και ουσιαστική εφαρμογή των 
εν λόγω συμβάσεων μέσω συνεργασίας με τη ΔΟΕ, καθώς και συμμετοχής στις τρέχουσες 
συζητήσεις για τους κανόνες εργασίας και στις εργασίες των εποπτικών οργάνων της ΔΟΕ. 
Συγχρόνως, στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης της ενωσιακής πολιτικής απασχόλησης και 
κοινωνικής πολιτικής, η ΕΕ προωθεί, στις σχέσεις της με τις χώρες εταίρους, τις αρχές της 
αξιοπρεπούς εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ, 
μέσω διμερών και περιφερειακών πολιτικών διαλόγων και της υλοποίησης προγραμμάτων 
αναπτυξιακής βοήθειας. 

Οι συντονισμένες προσπάθειες κατά τα τελευταία έτη της ΔΟΕ και της διεθνούς κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, συνέβαλαν στο να επέλθουν αλλαγές στη Βιρμανία/Μιανμάρ όσον 
αφορά την εφαρμογή της σύμβασης της ΔΟΕ για την αναγκαστική εργασία (αριθ. 29). Τον Ιούνιο 
του 2012, αναγνωρίστηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας η πρόοδος που σημειώθηκε στη 
συγκεκριμένη χώρα. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ομάδας των 20 επισήμαναν στη 
σύνοδο του Ιουνίου 2012 στο Los Cabos του Μεξικού ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
σέβονται πλήρως τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, των ευκαιριών 
απασχόλησης και της κινητικότητας. 

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι βασικοί κανόνες εργασίας της ΔΟΕ συζητήθηκαν στο Φόρουμ ΕΕ-
Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής για την κοινωνική συνοχή 
στην Αργεντινή στις 15-16 Οκτωβρίου 2012 και στην 4η σύνοδο των υπουργών εργασίας και 
απασχόλησης των κρατών ASEM που πραγματοποιήθηκε στις 25-26 Οκτωβρίου 2012 στο Ανόι 
του Βιετνάμ. 
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Το 2012, η ΕΕ συζήτησε τα εργασιακά δικαιώματα και την ουσιαστική εφαρμογή των θεμελιωδών 
συμβάσεων της ΔΟΕ που έχουν ήδη επικυρωθεί, με χώρες όπως η Κολομβία, η Γεωργία (και στις 
δύο περιπτώσεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις αριθ. 87 για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και 
αριθ. 98 για το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις) και το Ουζμπεκιστάν (σύμβαση αριθ. 
182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας). 

Στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) υπογραμμίζεται η ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες 
επικύρωσης ή/και ουσιαστικής εφαρμογής των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ. Το στοιχείο αυτό 
επισημαίνεται στην αναδιατύπωση των σχεδίων δράσης για την ΕΠΓ που συμφωνήθηκε το 2012, 
λ.χ. στις σχέσεις με το Μαρόκο, την Τυνησία και την Ιορδανία (το σχέδιο δράσης με την Ιορδανία 
τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2012). 

Η ΕΕ συμμετέχει εξάλλου ενεργά στη διαδικασία του Ρίο+20 και στην παρακολούθησή της, 
υποστηρίζοντας την εξασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, καθώς και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, την κατοχύρωση των δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας, την κοινωνική προστασία 
και τον κοινωνικό διάλογο. Εξετάζει επίσης με ποιο τρόπο θα ενταχθεί καλύτερα στο αναπτυξιακό 
θεματολόγιο για μετά το 2015, η πτυχή της κοινωνικής προστασίας, ήτοι ένα σημαντικό στοιχείο 
της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ. 

Επιπροσθέτως, υποστηρίχθηκε ο πολιτικός διάλογος σε αναπτυσσόμενες χώρες στους τομείς των 
δεικτών της αξιοπρεπούς εργασίας, της κοινωνικής προστασίας, της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία και των επιπτώσεων του εμπορίου στην απασχόληση, στο πλαίσιο τεσσάρων σχεδίων 
κοινής διαχείρισης που θεσπίστηκαν στα τέλη 2012/αρχές 2013. Τα εν λόγω σχέδια περιλάμβαναν 
την παροχή στήριξης σε πλατφόρμες πολιτικού διαλόγου καθώς και τη βελτίωση των ικανοτήτων 
των κρατικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων. 

Επίσης, προωθήθηκε η ουσιαστική εφαρμογή των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ μέσω της 
παροχής αναπτυξιακής βοήθειας. Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύχθηκε το 2010 πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για την 'Καταπολέμηση της παιδικής εργασίας' στο πλαίσιο του θεματικού 
προγράμματος 'Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό' του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
(DCI), για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων όπως: 
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- προώθηση αποτελεσματικού πολιτικού διαλόγου με στόχο την εξάλειψη της παιδικής 
εργασίας, την επιστροφή των παιδιών-θυμάτων στην υποχρεωτική εκπαίδευση και την 
επανένταξή τους στην κοινωνία, 

- παροχή στήριξης στις συμπράξεις και δικτύωση μεταξύ βασικών ενδιαφερομένων, ιδίως μη 
κρατικών φορέων και του ιδιωτικού τομέα, Επελέγησαν 15 σχέδια σε 12 διαφορετικές χώρες 
εταίρους για να λάβουν χρηματοδότηση συνολικού ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, 
στο πλαίσιο της παροχής στήριξης στην εκπαίδευση και της εξάλειψης της παιδικής εργασίας, 
χορηγήθηκε ποσό ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο προγράμματα διμερούς συμμετοχής 
στο Μπαγκλαντές. 

Άλλα διμερή σχέδια στήριξης που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων 
αποσκοπούν επίσης στην προώθηση των βασικών κανόνων εργασίας της ΔΟΕ: 

- ένα σχέδιο με προϋπολογισμό ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από το Μέσο Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας (DCI) για τη χρηματοδότηση κοινωνικών πρωτοβουλιών στον εξορυκτικό τομέα 
στη Βολιβία. Οι σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα εξής: βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών για τις γυναίκες, παροχή βοήθειας για την εύρεση ευκαιριών στήριξης των 
οικογενειών τους και αποτροπή της παιδικής εργασίας στον εξορυκτικό τομέα. 
Περιλαμβάνονται επίσης η ανάπτυξη ικανοτήτων και η κατάρτιση όσον αφορά το νομικό 
πλαίσιο και τους κανόνες εργασίας. 

- τη χρηματοδότηση σχεδίου ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της παροχής ενίσχυσης από 
τον προϋπολογισμό του ENPI (Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης) για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων στο Μαρόκο. Ειδικό σκέλος αφορά την εξασφάλιση 
δίκαιων διαδικασιών προσλήψεων και την ένταξη των γυναικών στην απασχόληση από 
δημόσιους φορείς. 



 
9431/13  ΜΑΚ/θμ 71 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    EL 

V ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

16 Κατάργηση της θανατικής ποινής 

 
Η θέση της ΕΕ κατά της θανατικής ποινής είναι απόλυτη και στηρίζεται σε αρχές· η ΕΕ είναι 
βασικός πρωταγωνιστής στην εκστρατεία για την κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίως. Η 
ΕΕ θεωρεί ότι η κατάργηση της εσχάτης των ποινών συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και την προοδευτική ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή, οι οποίες αναθεωρήθηκαν το 2008, παραμένουν το κύριο 
μέσο για συστηματική δράση σε χώρες εκτός ΕΕ και θα επικαιροποιηθούν το 2013. 
 
Καθόλη τη διάρκεια του 2012, η ΕΕ εξακολούθησε να αντιτίθεται αποφασιστικά στη θανατική 
ποινή και να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά εργαλεία ώστε να προωθήσει την 
κατάργησή της. Η σταδιακή επίτευξη της καθολικής κατάργησης της θανατικής ποινής αποτελεί 
μια από τις υψηλές προτεραιότητες του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. 
 
Η ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής ημέρας κατά 
της θανατικής ποινής και της Παγκόσμιας ημέρας κατά της θανατικής ποινής στις 10 Οκτωβρίου, 
εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία επαναβεβαιώνουν την εναντίωσή τους στην επιβολή της 
εσχάτης των ποινών σε οποιαδήποτε περίπτωση καθώς και τη δέσμευσή τους για την κατάργηση 
της θανατικής ποινής παγκοσμίως. Η Ύπατη Εκπρόσωπος εξέδωσε δελτίου τύπου στο οποίο 
δηλώνει ότι 'η θανατική ποινή δεν μπορεί να αναστρέψει το έγκλημα το οποίο επιδιώκει να 
τιμωρήσει ούτε να μετριάσει την απώλεια του θύματος. Η θανατική ποινή αποτελεί κατάλοιπο του 
παρελθόντος'. Οι αντιπροσωπίες της ΕΕ ανά τον κόσμο οργάνωσαν με την ευκαιρία του ημέρας 
αυτής πολυάριθμα σεμινάρια, συνεντεύξεις τύπου, εκθέσεις και εκδηλώσεις (στη Γενεύη, Ινδία, 
Ιαπωνία, Ταϊβάν, Γουατεμάλα, Κένυα, Ιορδανία, Γκάμπια, Χονγκ Κονγκ, Καζακστάν, Δημοκρατία 
του Κονγκό, Λευκορωσία, Αιθιοπία, κλπ.). 
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Η ΕΕ επικρότησε την ανακοίνωση της κατάργησης της θανατικής ποινής στην αμερικανική 
πολιτεία του Κονέκτικατ από τις 25 Απριλίου 2012. Δεκαεπτά πλέον πολιτείες της Αμερικής έχουν 
καταργήσει την εσχάτη των ποινών. Η ΕΕ χαιρέτισε επίσης την επικύρωση του δεύτερου 
προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα από το 
κοινοβούλιο της Μογγολίας (13 Ιανουαρίου 2012) καθώς και την προσχώρηση στην ίδια νομική 
πράξη της κυβέρνησης του Μπενίν (12 Ιουλίου 2012). Αντιθέτως, η ΕΕ εξέφρασε την έντονη 
απογοήτευσή της για τη συνεχιζόμενη χρήση της θανατικής ποινής σε άλλες αμερικανικές πολιτείες 
και μέρη του κόσμου. Η προσοχή της εστράφη ιδίως προς το Ιράν, το Ιράκ, την Κίνα και τις ΗΠΑ, 
αλλά έγιναν δηλώσεις και διαβήματα και για πολλές άλλες χώρες, με βάση τις ελάχιστες 
προδιαγραφές που ορίζουν το διεθνές δίκαιο και οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη 
θανατική ποινή. Η ΕΕ εξέφρασε την απογοήτευσή της για την επανέναρξη των εκτελέσεων στην 
Ιαπωνία, την Ινδία και την Ταϊβάν. 
 
Η ΕΕ εξακολούθησε να εκφράζει την αντίθεσή της στην θανατική ποινή σε όλα τα αρμόδια 
φόρουμ και ειδικότερα στον ΟΗΕ, τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μέσω εκτεταμένων 
δράσεων πίεσης και ευαισθητοποίησης, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της μαζί με χώρες που έχουν τις 
ίδιες απόψεις συμμετείχαν ενεργά στην διαπεριφερειακή συμμαχία για την προώθηση του 
ψηφίσματος αριθ. 67/176 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (20 Δεκεμβρίου 2012), το οποίο 
απευθύνει έκκληση για αναστολή της χρήσης της θανατικής ποινής. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με τον 
πρωτοφανή αριθμό των 111 ψήφων υπέρ - ήτοι σημαντική αύξηση σε σύγκριση με παρόμοιες 
αποφάσεις το 2007, 2008 και 2010 - 41 κατά και 34 αποχές. Ως εκ τούτου, επιτεύχθηκε η δράση 
16α) του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. 
 
Το 2012, η ΕΕ εξέδωσε συνολικά οκτώ δηλώσεις στο Μόνιμο Συμβούλιο του ΟΑΣΕ. Πέντε από 
τις δηλώσεις αυτές αφορούσαν μεμονωμένες υποθέσεις επιβολής της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ, 
στο πλαίσιο των οποίων η ΕΕ εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για τον σχεδιασμό ή την 
πραγματοποίηση εκτελέσεων. Η ΕΕ κάλεσε επίσης όλα τα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ να 
υποστηρίξουν το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που απευθύνει έκκληση για την 
αναστολή της χρήσης της θανατικής ποινής παγκοσμίως. Τέλος, η ΕΕ εξέδωσε δήλωση με την 
ευκαιρία του εορτασμού της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της θανατικής ποινής 
στις 10 Οκτωβρίου 2012, όπου αναφέρθηκε επίσης σε δύο περιπτώσεις σχεδιαζόμενων εκτελέσεων 
στις ΗΠΑ. 
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Μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), η 
ΕΕ έχει την μεγαλύτερη συνεισφορά παγκοσμίως στο έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί 
θεματική προτεραιότητα η οποία εμπίπτει στο Στόχο 3 του εν λόγω Μέσου. Από το 2007, το 
ΕΜΔΔΑ διέθεσε σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ σε 35 σχέδια που αποσκοπούσαν στον περιορισμό 
της επιβολής, την αναστολή και την κατάργηση της θανατικής ποινής. Το ΕΜΔΔΑ υποστηρίζει επί 
του παρόντος 16 σχέδια κατάργησης της θανατικής ποινής παγκοσμίως. Τα συγκεκριμένα σχέδια 
επελέγησαν προκειμένου να υπάρξει ισορροπία στις δραστηριότητες μεταξύ των περιφερειών όπου 
εξακολουθεί να επιβάλλεται η θανατική ποινή, όπως στις ΗΠΑ, σε ορισμένες αφρικανικές χώρες, 
την Κίνα, την Ινδία και την Ταϊβάν. Η έκθεση "Delivering on Human Rights Defenders", διαθέσιμη 
στο http://www.eidhr.eu/library, προσφέρει πλήρη εικόνα των δράσεων που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΜΔΔΑ παγκοσμίως. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε το 2011 τον κατάλογο των αντικειμένων που υπόκεινται σε 
ελέγχους κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 σχετικά με το 
εμπόριο αντικείμενων τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή ή για 
βασανιστήρια, ώστε να καλύπτει τη νατριούχο θειοπεντάλη και παρόμοιες ουσίες που 
χρησιμοποιούνται για θανατηφόρες ενέσεις. Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 τελεί 
επί του παρόντος υπό επανεξέταση προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον χρειάζονται πρόσθετα 
μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς της ΕΕ απέχουν από εμπορικές συναλλαγές 
οι οποίες είτε προωθούν είτε διευκολύνουν την επιβολή της εσχάτης των ποινών σε ξένες χώρες. 
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Η ΕΕ παρακολούθησε στενά την υπόθεση του Daniel Cook, αμερικανού πολίτη, ο οποίος 
καταδικάστηκε σε θανατική ποινή στην Αριζόνα το 1988. Ο Daniel Cook είχε κριθεί ένοχος για τη 
δολοφονία των συναδέλφων του Kevin Swaney και Carlos Cruz-Ramos. Η ΕΕ παρενέβη στις 6 
Ιουλίου 2012, ζητώντας από τις αρχές της Αριζόνας να μετατρέψουν την ποινή του Cook, λόγω 
διαγνωσμένης ψυχικής νόσου. 
Ο Cook εκτελέστηκε στις 8 Αυγούστου 2012.Η Ύπατη Εκπρόσωπος κα Ashton εξέδωσε δήλωση 
στην οποία εκφράζει βαθιά λύπη για την εκτέλεση αυτή και υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είχε ζητήσει τη 
μετατροπή της ποινής με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία που αποδείκνυαν ότι ο κ. Cook υπέφερε από 
βαριά ψυχική ασθένεια. 
 

17 Εξάλειψη των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας 

 
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εξάλειψη των βασανιστηρίων, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθιά προσηλωμένη στην πλήρη κατάργηση των βασανιστηρίων και 
άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης. Η ΕΕ χρησιμοποιεί κάθε 
δυνατό μέσο διπλωματίας και αναπτυξιακής βοήθειας με σκοπό την εξάλειψη των βασανιστηρίων, 
και παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών παγκοσμίως οι 
οποίες δραστηριοποιούνται για την αποτροπή των βασανιστηρίων και την παροχή βοήθειας στα 
θύματα βασανιστηρίων. Στη διάρκεια του 2012, η ΕΕ εξακολούθησε να παρεμβαίνει -ανοικτά ή 
εμπιστευτικά- σε συγκεκριμένες περιπτώσεις σε ορισμένες χώρες. Η ΕΕ έθιξε συστηματικά το θέμα 
των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης στους τακτικούς της διαλόγους για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα με χώρες εκτός ΕΕ. Η ΕΕ προέβη σε ορισμένες δηλώσεις αναφορικά με τα 
βασανιστήρια, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο πολυμερών φόρουμ όπως τα Ηνωμένα Έθνη και ο 
ΟΑΣΕ, και διερεύνησε τρόπους και μέσα καλύτερου συντονισμού με την Επιτροπή του ΟΗΕ κατά 
των βασανιστηρίων (UNCAT) και την υποεπιτροπή του ΟΗΕ για την Πρόληψη των 
Βασανιστηρίων (SPT). 
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Η ΕΕ στη δήλωσή της με την ευκαιρία του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας συμπαράστασης στα 
θύματα βασανιστηρίων στις 26 Ιουνίου 2012, κάλεσε όλα τα κράτη να εφαρμόσουν πλήρη και 
απαρέγκλιτη απαγόρευση των βασανιστηρίων, υπογράμμισε την ανάγκη για την υιοθέτηση 
ευαισθητοποιημένης σε θέματα φύλου προσέγγισης κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών 
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μορφές 
βίας λόγω φύλου. Η ΕΕ κάλεσε όλα τα κράτη να γίνουν μέλη της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των 
βασανιστηρίων και του σχετικού προαιρετικού Πρωτοκόλλου (OPCAT). Το 2012, το σχετικό 
προαιρετικό Πρωτόκολλο υπεγράφη από το Λάος, το Ναούρου και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
Στη δήλωσή της η ΕΕ υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει στο ρόλο του ΟΗΕ, του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ στην καταπολέμηση των βασανιστηρίων και τη στήριξη των θυμάτων 
και απέτισε φόρο τιμής στις αδιάλειπτες προσπάθειες πολλών ΜΚΟ και ατόμων που εργάζονται 
αόκνως για την πρόληψη των βασανιστηρίων και για την ανακούφιση των δεινών των θυμάτων 
τους. 
 
Κατά την 67η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (ΓΣΗΕ) τα κράτη μέλη της ΕΕ 
εισηγήθηκαν από κοινού ψήφισμα που καταδίκαζε κάθε μορφή βασανιστηρίων και άλλης 
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, συμπεριλαμβανομένου του 
εκφοβισμού. Το ψήφισμα προτάθηκε από τη Δανία και εγκρίθηκε με ομοφωνία. Επιπλέον, η Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ καταδίκασε οποιαδήποτε ενέργεια για τη νομιμοποίηση, την έγκριση ή την 
αποδοχή βασανιστηρίων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, μεταξύ άλλων για λόγους εθνικής ασφάλειας 
ή μέσω δικαστικών αποφάσεων, και κάλεσε τα κράτη να εξασφαλίσουν τη λογοδοσία για όλες 
αυτές τις πράξεις. 
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Το Μάρτιο του 2012 το Συμβούλιο επικαιροποίησε τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον 
αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας. Στο τροποποιημένο κείμενο τονίζεται η διασύνδεση μεταξύ των εν 
λόγω κατευθυντήριων γραμμών και των άλλων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Επίσης, υπογραμμίζεται επανειλημμένα η παρεχόμενη στήριξη στους αρμόδιους 
διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και η δέουσα παρακολούθηση των συστάσεών 
τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των ουσιαστικών στοιχείων: πρόληψη, αποκατάσταση και 
καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Άλλες σημαντικές προσθήκες αποτελούν η έμφαση στην 
απαγόρευση των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής 
δράσης, καθώς και οι αυξημένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην εξάλειψη 
των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης. 
 
Η δέσμευση της ΕΕ στην εξάλειψη των βασανιστηρίων συνεπάγεται επίσης τη χρηματοδότηση 
σχεδίων κατά των βασανιστηρίων που διεξάγουν παγκοσμίως οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών. Τον Ιούνιο του 2012, προκηρύχθηκε στα πλαίσια του ΕΜΔΔΑ παγκόσμια πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων με τίτλο 'Καταπολέμηση της ατιμωρησίας'. Το πρόγραμμα αυτό το οποίο 
διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 16,2 εκατομμυρίων ευρώ στοχεύει στη στήριξη της δράσης των 
κοινωνίας των πολιτών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης και 
εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, με έμφαση σε μια προσέγγιση που να συνδυάζει την 
πρόληψη, την αποκατάσταση και τη λογοδοσία. Με τα θέματα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων επιδιώκεται να ενισχυθεί η πολιτική της ΕΕ και ιδίως η 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ κατά των βασανιστηρίων που εγκρίθηκαν από το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2001 και επανεξετάστηκαν το 2008 και το 2012. Η 
σημαντική χρηματοδότηση που χορηγήθηκε το 2012 σε επιμέρους σχέδια συνέβαλε στην ενίσχυση 
της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης έναντι των βασικών αιτίων των βασανιστηρίων και βελτίωσε 
την ικανότητα του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και αντιμετώπιση των βασανιστηρίων και 
της κακομεταχείρισης καθώς και στη στήριξη της αποκατάστασης των θυμάτων τους. 
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18 Αποτελεσματική στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

 
Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων (ΥΑΔ) δικαιωμάτων είναι σημαντικοί εταίροι στο έργο της ΕΕ 
για την προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Όπως έδειξαν και οι 
Κατευθύνσεις της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 2004, η ΕΕ 
υποστηρίζει σθεναρά όλους αυτούς που παρακολουθούν θαρραλέα την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσπαθούν να θέσουν τέρμα στην παραβίασή τους. 
 
Το έργο αυτών των ακτιβιστών είναι σημαντικό, δεδομένου μάλιστα ότι διεξάγεται σε πλαίσιο το 
οποίο, σε πολλά μέρη, γίνεται όλο και πιο εχθρικό για την προαγωγή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Οι δυσφημιστικές εκστρατείες κατά των ΜΚΟ, οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε 
εξωτερική χρηματοδότηση, οι απειλές και η βία εναντίον της κοινωνίας των πολιτών εκ μέρους μη 
κρατικών παραγόντων και η κρατική επιτήρηση, αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα των 
προκλήσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
καθημερινή εργασία τους. Οι παντός είδους επιθέσεις κατά των υπερασπιστών των εγγείων 
δικαιωμάτων και των ακτιβιστών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ασχολούνται με 
περιβαλλοντικά θέματα αποτελούν πολύ ανησυχητική εξέλιξη. 
 
Το 2012, οι κατευθύνσεις για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολούθησαν να 
αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς για τις σχέσεις με τις χώρες εταίρους σε όλα τα επίπεδα, 
καθώς και για τη δράση της ΕΕ στα πολυμερή φόρουμ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιο 
συγκεκριμένα, περιπτώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συζητήθηκαν κατά τη 
διάρκεια 25 διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διεξήχθησαν το 2012. Η ΕΕ εξέδωσε 
επίσης 19 τοπικές δηλώσεις, 17 δηλώσεις της ΥΕ/ΑΠ και προέβη σε 11 διαβήματα που αφορούν 
συγκεκριμένους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων τις πολυσυζητημένες 
περιπτώσεις της Malala Yousafzai στο Πακιστάν, του Nabeel Rajab και του Abdulhadi al-Khawaja 
στο Μπαχρέιν και του Ales Bialatski στη Λευκορωσία. 
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Οι αποστολές της ΕΕ σε τρίτες χώρες εξακολούθησαν να διαδραματίζουν καίριας σημασίας ρόλο 
στην υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για τους ΥΑΔ. Οι διπλωμάτες της ΕΕ ανέλαβαν 
διάφορες δράσεις για την υποστήριξη των ΥΑΔ, μεταξύ των οποίων η παρακολούθηση δίκης 
(υπόθεση Hilal Mammadov στο Αζερμπαϊτζάν) και επί τόπου επισκέψεις (επίσκεψη πρέσβεων ΕΕ 
στο Σαν Λουίς Ποτοσί στο Μεξικό και επίσκεψη πολιτικών συμβούλων της ΕΕ στην Μπάχα 
Καλιφόρνια και το Μιτσοακάν). Οι ετήσιες συναντήσεις μεταξύ υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και διπλωματών της ΕΕ έχουν γίνει πλέον καθιερωμένη πρακτική. Έχουν διοριστεί 97 
αξιωματικοί σύνδεσμοι της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκ των 
οποίων οι 92 βρίσκονται σε αντιπροσωπίες της ΕΕ. 
 
Όσον αφορά την πολυμερή διάσταση, η ΕΕ συμμετέσχε σε συντονιστικές συνεδριάσεις με άλλους 
διεθνείς οργανισμούς και εντολοδόχους (μεταξύ των οποίων το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα ΗΕ και 
ο ΟΑΣΕ) που ασχολούνται με το θέμα των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
 
Το 2012, εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες για μια πρωτοβουλία της ΕΕ με στόχο την 
προσωρινή μετεγκατάσταση υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων οι οποίοι χρήζουν 
επείγουσας προστασίας. Τον Φεβρουάριο του 2012, η Επιτροπή δημοσίευσε μια μελέτη για τη 
χαρτογράφηση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών εντός και εκτός Ευρώπης και τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με την εν δυνάμει προστιθέμενη αξία που θα παρείχε ένα σύστημα της ΕΕ για 
την προσωρινή μετεγκατάσταση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε 
κίνδυνο. Βασικός στόχος θα είναι να δημιουργηθεί μία ευέλικτη αλλά σταθερή διασύνδεση 
ανάμεσα στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
κράτη μέλη, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, για τον συντονισμό της υποστήριξης, την καταγραφή 
των πόρων, την παροχή νομικών συμβουλών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την κάλυψη 
τυχόν ελλείψεων στην προστασία. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη 
Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) προβλέπεται 1 εκατ. ευρώ για την 
πιλοτική φάση 2012-2013. Το σύστημα αναμένεται να καταστεί λειτουργικό το 2013. 
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Σημαντικά κονδύλια του ΕΜΔΔΑ προορίζονται για τη στήριξη των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής τη στήριξης διοχετεύεται στους ΥΑΔ μέσω 
ειδικευμένων ΜΚΟ, μεταξύ άλλων και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η έκθεση "Delivering 
on Human Rights Defenders", διαθέσιμη στο http://www.eidhr.eu/library, προσφέρει πλήρη εικόνα 
των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΜΔΔΑ παγκοσμίως. Οι δράσεις του ΕΜΔΔΑ 
στηρίζουν ευρύ φάσμα σχεδίων που διασφαλίζουν συνεκτική προστασία των ΥΑΔ που 
κινδυνεύουν, είτε μέσω σχεδίων που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές είτε μέσω σχεδίων που 
αφορούν συγκεκριμένες ομάδες υποστηρικτών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο όπως δημοσιογράφοι, 
δικηγόροι, γυναίκες, περιβαλλοντιστές, αυτόχθονες, λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και 
τρανσεξουαλικά άτομα (LGBTI) ή υποστηρικτές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον οικονομικό και 
κοινωνικό τομέα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί κονδύλι που της επιτρέπει να παρέχει 
αμέσως επείγουσες και συγκεκριμένες χορηγίες ύψους έως 10 000 ευρώ στους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέχρι το τέλος του 2012, δόθηκαν 80 χορηγίες συνολικού ύψους 655 
500 ευρώ. Επέτρεψαν την άμεση στήριξη περισσοτέρων των 300 υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που αντιμετώπιζαν κίνδυνο σε περισσότερες από 20 χώρες. Η χρηματοδότηση αυτή 
μπορεί να στηρίξει τους ακτιβιστές (άτομα και/ή οργανώσεις) με διάφορους τρόπους, π.χ. ιατρική 
βοήθεια, κάλυψη νομικών εξόδων, αγορά υλικού ασφαλείας για γραφεία και κατοικίες, έκτακτη 
μετεγκατάσταση ακτιβιστών που βρίσκονται σε κίνδυνο, και στήριξη οικογενειών φυλακισμένων ή 
νεκρών ακτιβιστών. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων (DROI) καλεί συχνά 
για ομιλίες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από το 1988, το βραβείο Ζαχάρωφ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελευθερία του Πνεύματος απονέμεται σε εξαιρετικές 
προσωπικότητες που μάχονται κατά της μισαλλοδοξίας, του φανατισμού και της καταπίεσης σε 
ιδιαίτερα αντίξοες περιστάσεις. Τον Δεκέμβριο του 2012, το βραβείο απενεμήθη στην Ιρανή Nasrin 
Sotoudeh, φυλακισμένη υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικό, και στον επίσης 
Ιρανό Jafar Panahi, σκηνοθέτη του οποίου το έργο ρίχνει φως στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι φτωχοί Ιρανοί. 

http://www.eidhr.eu/side-panels/library/library?LANG=el
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Μικρή χορηγία για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 
 
Η Δημοκρατική Φωνή της Βιρμανίας (DVB) είναι ένα από τα λίγα ανεξάρτητα δίκτυα μέσων 
ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στη Μιανμάρ/Βιρμανία και δημοσιεύει ελεύθερες ειδήσεις 
στη χώρα για περισσότερα από 10 χρόνια. Οι δημοσιογράφοι του έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην 
αποκάλυψη των παραβιάσεων και της καταπίεσης που σημάδεψαν τη χώρα. Πολλοί δημοσιογράφοι 
από τη Μιανμάρ/Βιρμανία πλήρωσαν ακριβά τις πεποιθήσεις τους και πέρασαν πολλά χρόνια πίσω 
από τα κάγκελα. Τον Μάρτιο του 2012, το ΕΜΔΔΑ έδωσε έκτακτη χορηγία 10 000 ευρώ σε εννέα 
δημοσιογράφους της DVB, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την αμνηστία του Ιανουαρίου. Με τα 
χρήματα αυτά καλύφθηκαν ιατρικές δαπάνες για να τους βοηθήσουν να συνέλθουν από τις σκληρές 
συνθήκες κράτησης. Με το ποσόν αυτό, επίσης, μπόρεσαν να επανέλθουν στην εργασία τους σε 
αυτή την κρίσιμη μεταβατική φάση στη Μιανμάρ/Βιρμανία. 
 

Περιπτωσιολογική μελέτη: Φιλιππίνες: παρακολούθηση της δίκης υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 
Ο κ. Temogen Tulawie είναι πρώην επαρχιακός πρόεδρος του Κονσόρτσιουμ Κοινωνίας των 
Πολιτών του Bangsamoro (CBCS), ενός συνασπισμού οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών στην 
επαρχία Sulu, και βοήθησε στη σύσταση τοπικής οργάνωσης για την προάσπιση των δικαιωμάτων 
των μουσουλμανικών κοινοτήτων που έγιναν στόχοι στρατιωτικών επιχειρήσεων. 
 
Στις 22 Ιουλίου 2009, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Jolo απήγγειλε κατηγορία στον κ. Tulawie 
για "πολλαπλή απόπειρα δολοφονίας" και "απόπειρα δολοφονίας". Η κατηγορία αφορά βομβιστική 
επίθεση στο Patikul της επαρχίας Sulu, στις 13 Μαΐου 2009, κατά την οποία τραυματίστηκαν 
δώδεκα άτομα, μεταξύ των οποίων ο Abdusakur Tan, κυβερνήτης της επαρχίας Sulu. Σύμφωνα με 
πληροφορίες των ΜΚΟ, τα στοιχεία εις βάρος του κ. Tulawie βασίζονται σε καταναγκαστική 
ομολογία δύο υποτιθέμενων συνεργατών του. Στις 13 Ιανουαρίου 2012, ο κ. Tulawie, ο οποίος 
κρυβόταν, συνελήφθη στο Davao City. Στις 23 Αυγούστου 2012, το ανώτατο δικαστήριο 
αποφάσισε την παραπομπή της υπόθεσης στο περιφερειακό δικαστήριο της Μανίλα. 
 
Ο αξιωματικός σύνδεσμος της ΕΕ της αντιπροσωπίας στις Φιλιππίνες επισκέφθηκε τον κ. Tulawie 
στις φυλακές του Davao City, συμμετέσχε σε συζήτηση με τους συνηγόρους, τις ΜΚΟ ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και μέλη της οικογενείας, και επισκέφθηκε τον δικαστή του περιφερειακού 
δικαστηρίου του Davao για να ενημερωθεί για τα επόμενα βήματα και να δείξει ότι η ΕΕ 
υποστηρίζει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβόμενη πλήρως το δικαστικό 
σύστημα της χώρας. 
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19 Προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού 

 

Παιδιά 

 
Η προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα 
για την ΕΕ. Το 2012, η ΕΕ διεξήγαγε παγκόσμια εκστρατεία άσκησης πιέσεων (lobbying) για 
την προώθηση της επικύρωσης των δύο προαιρετικών πρωτοκόλλων της Σύμβασης των ΗΕ 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθώς και της Σύμβασης αριθ. 182 της ΔΟΕ για τις χειρότερες 
μορφές παιδικής εργασίας. 
 
Τον Φεβρουάριο του 2012, η ΕΕ άρχισε την επανεξέταση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ 
για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Τα κράτη μέλη, τα όργανα της 
ΕΕ, οι διεθνείς και περιφερειακοί οργανισμοί και οι ΜΚΟ συμμετείχαν σε διάσκεψη επί του 
θέματος. Η διαδικασία επανεξέτασης αναμένεται να περατωθεί το 2013. 
 
Επίσης, τον Οκτώβριο του 2012, η ΕΕ μαζί με την UNICEF και την οργάνωση "Save the Children" 
διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο περί δικαιωμάτων του παιδιού για 30 περίπου άτομα από τα όργανα 
της ΕΕ και τα κράτη μέλη. 
 
Μέσω του ΕΜΔΔΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε, για το διάστημα 2007-2013, ενδεικτικό ποσόν 
11 εκατ. ευρώ για τη στήριξη προγραμμάτων της κοινωνίας των πολιτών για τα δικαιώματα του 
παιδιού. Σε όλο τον κόσμο εφαρμόζονται προγράμματα για την προστασία και προαγωγή των 
δικαιωμάτων του παιδιού. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε επίσης διαρθρωτική στήριξη στα προγράμματα της κοινωνίας των 
πολιτών σε όλο τον κόσμο, στα πλαίσια του θεματικού προγράμματος "Επένδυση στο ανθρώπινο 
δυναμικό".. Βάσει αυτού του μέσου, η ΕΕ και η UNICEF χρηματοδότησαν επίσης πρόγραμμα για 
τη βελτίωση του ποσοστού καταχώρισης των γεννήσεων σε Νιγηρία, Μπουρκίνα Φάσο, Μιανμάρ, 
Μοζαμβίκη, Ουγκάντα, Κιριμπάτι, Βανουάτου και νήσοι Σολομώντα. Η καταχώριση των 
γεννήσεων θα δώσει σε περισσότερα παιδιά πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, σχολική 
εκπαίδευση και εκλογικό δικαίωμα όταν φθάσουν στην κατάλληλη ηλικία. 
 
Το 2012, η ΕΕ και η UNICEF ένωσαν τις δυνάμεις τους για να καταπολεμήσουν τον υποσιτισμό 
σε πέντε ασιατικές και τέσσερις αφρικανικές χώρες, και για να υλοποιήσουν επείγοντα 
εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ιορδανία, από τα οποία θα επωφεληθούν οι πρόσφυγες από τη 
Συρία καθώς και παιδιά σε κοινότητες υποδοχής.  
 
Το πρόγραμμα Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό παρέσχε επίσης 41 εκατ. ευρώ για τη 
χρηματοδότηση παγκόσμιας πρόσκλησης προτάσεων που έγινε στο τέλος του 2012, με στόχο την 
εξάλειψη της βίας κατά των παιδιών. Επίσης, σύμφωνα με το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο 
δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η ΕΕ ξεκίνησε την προετοιμασία 
στοχευμένης εκστρατείας για το θέμα της βίας κατά των παιδιών. 
 
Η ΕΕ συζήτησε επίσης τα δικαιώματα του παιδιού, και συγκεκριμένα τη δικαιοσύνη για ανηλίκους, 
στο πλαίσιο των πολιτικών διαλόγων με τρίτες χώρες (π.χ. Ρωσία, Ισραήλ/ Παλαιστίνη, 
Δημοκρατία της Μολδαβίας, Βραζιλία). Σε συνεργασία με την ομάδα των χωρών της Λατινικής 
Αμερικής, η ΕΕ διαπραγματεύθηκε το ετήσιο ψήφισμα για τα δικαιώματα του παιδιού στο 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ και την 67η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών, το οποίο επικεντρώθηκε ειδικά στα ιθαγενή παιδιά. 
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Η ΕΕ έθεσε ως προτεραιότητα τα δικαιώματα του παιδιού σε πάνω από 60 ανά χώρα στρατηγικές 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. 
 

Παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις (CAAC) 

 

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2012 όσον αφορά τη βοήθεια για παιδιά που πλήττονται από 
ένοπλες συγκρούσεις, προκύπτει ότι το σύνολο των συνεισφορών ΕΕ και κρατών μελών ανήλθαν 
σε 300 εκατ. ευρώ περίπου το διάστημα 2008-2012. Στο ποσόν αυτό περιλαμβάνεται στήριξη για 
την αποκατάσταση και επανένταξη παιδιών στις προβληματικές χώρες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ. Για παράδειγμα, η ΕΕ συνεργάζεται με την UNICEF 
και τη ΔΟΕ για την επανένταξη πρώην παιδιών στρατιωτών στην Μιανμάρ/ Βιρμανία. 
 
Το 2012, θεσπίστηκε νέο πολυετές κονδύλιο της ΕΕ αφιερωμένο ειδικά για τα παιδιά θύματα 
των ένοπλων συγκρούσεων. Η ΕΕ, μετά την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης για τη 
συνεισφορά της εδώ και πάνω από έξι δεκαετίες στην προαγωγή της ειρήνης και της συμφιλίωσης, 
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, αποφάσισε να διαθέσει τα 
χρήματα που έλαβε για να βοηθήσει τα παιδιά θύματα των ένοπλων συγκρούσεων. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προσέφερε επιπλέον ποσόν ίσο με το ποσόν του βραβείου και άρα διέθεσε συνολικά 2 
εκατ. ευρώ για να υποστηρίξει ανθρωπιστικά προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το 2012, έγιναν δύο ακόμη προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, 
στο πλαίσιο του μηχανισμού σταθερότητας και του προγράμματος "Επένδυση στο ανθρώπινο 
δυναμικό". 
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Τον Ιούλιο του 2012, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας συζήτησε το θέμα της συνεχιζόμενης 
παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και το θέμα της προστασίας του παιδιού στη 
Συρία, παρουσία του Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ κ. Coomaraswamy. 

Η ΕΕ έλαβε περαιτέρω μέτρα για να εντάξει την προστασία του παιδιού στις επιχειρήσεις 
διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ. Για παράδειγμα, η ΕΕ έδωσε ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα 
προστασίας του παιδιού στις συνεχιζόμενες ένοπλες συγκρούσεις, μεταξύ άλλων στη Συρία και το 
Μάλι. Όσον αφορά τη Συρία, η ΕΕ ζήτησε την προστασία των ευπαθών ομάδων, μεταξύ των 
οποίων τα παιδιά, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου του 
2012. 

Τον Δεκέμβριο του 2012, η ΕΕ πραγματοποίησε συζητήσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων με την 
UNICEF, το Τμήμα ειρηνευτικών επιχειρήσεων, το γραφείο του Ειδικού Εκπροσώπου των ΗΕ για 
τα παιδιά θύματα ενόπλων συγκρούσεων και το ΝΑΤΟ όσον αφορά την προτεινόμενη ειδική 
επιμόρφωση του προσωπικού πριν την ανάληψη καθηκόντων σχετικά από την προστασία του 
παιδιού, η οποία προετοιμάστηκε σε συνεργασία με την "Save the Children". Η εν λόγω 
εκπαιδευτική ενότητα αναμένεται να οριστικοποιηθεί το 2013. 

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγιναν δύο εκδηλώσεις τον Νοέμβριο του 2012: ένα σεμινάριο της 
Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα δικαιώματα του παιδιού, με την ευκαιρία του 
Έτους του Δρ Korczak που γιορτάστηκε στην Πολωνία το 2012, και ένα εργαστήριο για τα παιδιά 
σε ένοπλες συγκρούσεις το οποίο διοργάνωσε ο βουλευτής κ. Cashman. 

 

Παιδική εργασία  

 
Το 2012, η ΕΕ υλοποίησε 15 προγράμματα για την πρόληψη της παιδικής εργασίας, με 
χρηματοδότηση 11,1 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα "Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό". 

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης (δράση 19, σημείο γ)), η ΕΕ ξεκίνησε τη συνεργασία με τη ΔΟΕ και 
τη Βραζιλία εν όψει της Διεθνούς Διάσκεψης κατά της παιδικής εργασίας που θα γίνει τον 
Οκτώβριο του 2013, προκειμένου να καθοριστούν οι πρόσθετες προσπάθειες που θα απαιτηθούν 
για την εφαρμογή του Οδικού Χάρτη της Χάγης για την εξάλειψη των χειρότερων μορφών 
παιδικής εργασίας.  
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Η ΕΕ ξεκίνησε έρευνα για τη χρήση των διαλόγων του "άρθρου 8" της Συμφωνίας του Κοτονού 
με τις χώρες ΑΚΕ για την προαγωγή των προσπαθειών για την κατάργηση της παιδικής 
εργασίας παγκοσμίως. Η Επιτροπή (ΓΔ Εμπορίου) καταρτίζει επίσης μελέτη για το εμπόριο και 
τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας, βάσει της εμπειρίας των αρμόδιων διεθνών οργανισμών. 
Η εν λόγω μελέτη θα δημοσιευθεί το 2013. Η ΕΕ συνέχισε τις συζητήσεις για την εξάλειψη της 
παιδικής εργασίας με διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων το Ουζμπεκιστάν, ιδίως μέσω της 
στρατηγικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ. 

 

20 Προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και προστασία έναντι μορφών έμφυλης βίας 

 
Η 56η σύνοδος της Επιτροπής για τη Θέση της Γυναίκας (CSW) πραγματοποιήθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2012. Η επιτροπή αυτή είναι το κύριο όργανο πολιτικής των ΗΕ σε θέματα 
ισότητας των φύλων και χειραφέτησης των γυναικών. Η προτεραιότητα για το 2012 ήταν η 
χειραφέτηση των γυναικών της υπαίθρου και ο ρόλος τους στην εξάλειψη της φτώχειας και της 
πείνας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις σύγχρονες προκλήσεις του σήμερα. Κατά τη συνεδρίαση του 
Φεβρουαρίου, οι συζητήσεις συνάντησαν δυσκολίες και δεν μπόρεσε να επιτευχθεί συμφωνία για 
τα συμπεράσματα. Η ΕΕ ξεκίνησε τις προετοιμασίες για την 57η σύνοδο της επιτροπής CSW, κατά 
την οποία η προτεραιότητα είναι "Η εξάλειψη και πρόληψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών 
και των κοριτσιών". Στις προετοιμασίες περιλαμβάνονται και δραστηριότητες έγκαιρης 
ευαισθητοποίησης χωρών και ομάδων κοινωνίας των πολιτών που έχουν ή ενδέχεται να 
αποκτήσουν παρόμοιες απόψεις. 
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Η ΕΕ (ΕΥΕΔ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και η Μονάδα των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών (ΗΕ Γυναίκες) υπέγραψαν νέο μνημόνιο 
συμφωνίας τον Απρίλιο του 2012. Το μνημόνιο αποτελεί τη βάση εταιρικής σχέσης με στόχο την 
ανάληψη βασικών διεθνών δεσμεύσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης 
των γυναικών. Άλλος στόχος της εταιρικής σχέσης είναι να συνεισφέρει στην πορεία προς ένα 
κόσμο όπου οι κοινωνίες δεν γνωρίζουν διακρίσεις λόγω φύλου, όπου οι γυναίκες και οι άνδρες 
έχουν ίσες ευκαιρίες, όπου εξασφαλίζεται η συνολική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 
γυναικών και των κοριτσιών, όπου η ισότητα των φύλων και η γυναικεία χειραφέτηση είναι 
πραγματικότητα, και όπου τα δικαιώματα των γυναικών λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις 
προσπάθειες για περαιτέρω εξέλιξη, ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη και ασφάλεια. 
 
Η ΕΕ έχει ενεργή δράση όσον αφορά το θέμα γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια σε περισσότερες 
από 70 χώρες. Η στήριξη της ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως για την ανάπτυξη 
και εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων δράσης, τη χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
και την κατάρτιση των κρατικών υπηρεσιών. Η ΕΥΕΔ διεξήγαγε δύο συνεδριάσεις της άτυπης 
ειδικής ομάδας με θέμα την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ αριθ. 1325 για τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Ενισχύθηκε δε η συνεργασία με διεθνείς και 
περιφερειακούς οργανισμούς (ιδίως ΗΕ, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ, Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών και 
Αφρικανική Ένωση) για την επιδίωξη απτών αποτελεσμάτων. Συνεχίστηκε η στενή συνεργασία, 
στα πλαίσια της Εταιρικής Σχέσης G8. Η ΕΕ ζήτησε να προαχθεί η ίση και πλήρης συμμετοχή των 
γυναικών στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και στην εδραίωση της ειρήνης. 
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Τον Μάιο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος ενέκριναν τη δέσμη μέτρων 
για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Στη δέσμη λαμβάνονται υπόψη τα πολιτικά επιτεύγματα 
των ανατολικών και νοτίων χωρών εταίρων. Στο έγγραφο στρατηγικής τονίζεται ότι η οικοδόμηση 
βιώσιμης δημοκρατίας σημαίνει επίσης εξασφάλιση της ισότητας των φύλων και αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και οικονομική ζωή. Σε ορισμένες χώρες, οι νέοι νόμοι 
για την εξισορρόπηση της εκπροσώπησης των φύλων στο κοινοβούλιο συνάντησαν αντίσταση και, 
επομένως, δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το έγγραφο στρατηγικής τονίζει επίσης ότι οι 
γυναίκες είχαν βασικό ρόλο στην Αραβική Άνοιξη και ότι δεν θα πρέπει να παραμεριστούν στις 
μετέπειτα μεταρρυθμίσεις. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να εντείνει τις προσπάθειές της για την 
υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών σε ολόκληρη την περιοχή, ώστε η ισότητα των φύλων 
να εντάσσεται σε όλες τις σχετικές δράσεις συνεργασίας και να προαχθεί η αποτελεσματική δράση 
κατά της εμπορίας ανθρώπων. 
 
Η Σύμπραξη για ισότητα στο μέλλον δρομολογήθηκε στη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ 
τον Σεπτέμβριο του 2012. Η ΕΕ, ως ιδρυτικό μέλος, δεσμεύθηκε να αναλάβει πρακτικές 
πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των γυναικών στο πολιτικό γίγνεσθαι και την οικονομική 
χειραφέτηση. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ετήσια δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση τον Οκτώβριο του 
2012. Στο σχετικό έγγραφο στρατηγικής, τονίζεται ότι η βελτίωση του χειρισμού ζητημάτων όπως 
η έμφυλη βία, εκ μέρους των φορέων επιβολής του νόμου, αποτελεί κύρια πρόκληση για τις 
περισσότερες χώρες της διεύρυνσης. Οι ανά χώρα εκθέσεις προόδου περιέχουν αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης των χωρών με το νομικό κεκτημένο, και την εφαρμογή του, στον τομέα της ισότητας 
των φύλων. Οι εκθέσεις αυτές καλύπτουν ιδιαιτέρως θέματα σχετικά με τη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, την ισότητα των φύλων στη λήψη οικονομικών και πολιτικών 
αποφάσεων, την έμφυλη βία και τη διοικητική ικανότητα. 
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Τον Οκτώβριο του 2012, το Ίδρυμα Kvinna till Kvinna υπέβαλε την έκθεση Equal Power – 
Lasting Peace στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το πέρας 
προγράμματος με θέμα τις γυναίκες και την επίλυση διαφορών, με την υποστήριξη του 
Μηχανισμού Σταθερότητας της ΕΕ. Στην έκθεση εντοπίζονται τα βασικά εμπόδια για τη συμμετοχή 
των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία. 
 
Τον Νοέμβριο του 2012, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητήματα ισότητας των φύλων 
περιελήφθησαν στην ημερήσια διάταξη και τα κοινά συμπεράσματα της ειδικής ομάδας ΕΕ-ΗΕ για 
τη διαχείριση κρίσεων (για πρώτη φορά από το 2009 ). 
 
Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ συνέχισε να στοχεύει στην προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
της χειραφέτησης των γυναικών. Το Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη 
χειραφέτηση των γυναικών στην αναπτυξιακή διαδικασία 2010-2015 περιέχει δεσμεύσεις της 
Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και των κρατών μελών, όσον αφορά τη στήριξη των προσπαθειών που 
καταβάλλουν οι αναπτυσσόμενες χώρες για να βελτιώσουν τα ίσα δικαιώματα και τη χειραφέτηση 
των γυναικών. Η δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ δημοσιεύθηκε τον 
Νοέμβριο του 2012. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι επετεύχθη περαιτέρω πρόοδος, για 
παράδειγμα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα δεικτών κατανεμημένων ανά φύλο και την επέκταση του 
πολιτικού διαλόγου για την ισότητα των φύλων με τις χώρες εταίρους αλλά ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες όπως η διαθεσιμότητα τεχνικών ικανοτήτων και γνώσεων σε επίπεδο 
χώρας. Επίσης, απαιτείται περαιτέρω πρόοδος προκειμένου να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος, 
σύμφωνα με τον οποίο το 75% της βοήθειας θα συμβάλλει κυρίως ή σημαντικά στην ισότητα των 
φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών. 
Η νέα έκθεση εφαρμογής αναμένεται το 2013 μετά από την ενδιάμεση αξιολόγηση της ένταξης της 
διάστασης του φύλου στις πολιτικές της ΕΕ. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολούθησε να στηρίζει άτομα που υπέστησαν βία λόγω της έμφυλης 
ταυτότητάς τους, μέσω των ανθρωπιστικών της δράσεων. 
 
Το 2012, κατεβλήθησαν περαιτέρω προσπάθειες για να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών 
εντός της ΕΥΕΔ. Συνολικά, το 29,0% του επιτελικού προσωπικού και το 19,2% των αρχηγών των 
αντιπροσωπιών της ΕΕ (μεταξύ άλλων σε Υεμένη, Ιορδανία και Σενεγάλη) είναι γυναίκες. Δύο από 
τους ένδεκα Ειδικούς Εντεταλμένους της ΕΕ είναι γυναίκες. Τον Απρίλιο του 2012, διορίσθηκε 
Σύμβουλος στην ΕΥΕΔ για θέματα ισότητας των φύλων. 
 

21 Συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ) 

 
Βλέπε σελίδα 122. 
 

22 Ανθρώπινα δικαιώματα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και 
μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ)  

 
Σε όλο τον πλανήτη, άνθρωποι υφίστανται διακρίσεις και βία εξαιτίας του γενετήσιου 
προσανατολισμού τους ή της έμφυλης ταυτότητάς τους. Σε 76 χώρες εξακολουθούν να θεωρούνται 
ποινικό αδίκημα οι σχέσεις μεταξύ συναινούντων του ιδίου φύλου, ενώ σε τουλάχιστον πέντε 
χώρες τιμωρούνται με θανατική καταδίκη. 
 
Η ΕΕ είναι ιδιαίτερα προσηλωμένη στο δικαίωμα κάθε ατόμου να απολαμβάνει αδιακρίτως τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη τους την έκταση. Ως απόδειξη αυτής της προσήλωσης και 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο προσωπικό της να προαγάγει και να προστατεύσει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για όλους, ανεξαρτήτως γενετήσιου προσανατολισμού ή έμφυλης 
ταυτότητας, η ΕΕ ενέκρινε τον Ιούνιο του 2010 μια «Δέσμη εργαλείων για την προαγωγή και την 
προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και 
αμφιφυλόφιλους και διεμφυλικούς (ΛΟΑΔ)». Σύμφωνα με το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2012, η δέσμη 
εργαλείων της ΕΕ για τους ΛΟΑΔ θα αναπτυχθεί σε δημόσιες κατευθυντήριες γραμμές της 
ΕΕ έως τα μέσα του 2013. 
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Στις 17 Μαΐου 2012, διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας, η Ύπατη Εκπρόσωπος κα Catherine 
Ashton προέβη σε δήλωση εξ ονόματος της ΕΕ, στην οποία τονίζεται ότι «όταν μιλάμε για 
δικαιώματα των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων, των διεμφυλικών και των 
μεσοφυλικών, δεν σημαίνει ότι εισάγουμε νέα δικαιώματα για μία ομάδα ανθρώπων. Πρόκειται για 
τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα που ισχύουν για όλους και παντού χωρίς διακρίσεις». 
 
Το 2012, η ΕΕ εξακολούθησε να συμμετέχει ενεργά σε πολυμερείς προσπάθειες, ιδίως στο 
πλαίσιο των ΗΕ, για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, επίσης με βάση τον γενετήσιο 
προσανατολισμό ή την έμφυλη ταυτότητα. Η ΕΕ συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση της Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Τερματισμός της βίας και των διακρίσεων βάσει του 
γενετήσιου προσανατολισμού και της έμφυλης ταυτότητας» που έγινε στις 7 Μαρτίου 2012. Στην 
εκδήλωση συζητήθηκε έκθεση την οποία ανέθεσε ο Ύπατος Αρμοστής των ΗΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, όπως ζητήθηκε στο πολύ σημαντικό ψήφισμα της σχετικής επιτροπής το 2011. Η ΕΕ 
υποστήριξε επίσης την απονομή καθεστώτος γνωμοδότη στα ΗΕ στις ομάδες για τα δικαιώματα 
των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων και των διεμφυλικών στην Επιτροπή Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των ΗΕ. Στις 11 
Δεκεμβρίου, η διαπεριφερειακή ομάδα ΛΟΑΔΜ, στην οποία περιλαμβάνεται η ΕΕ και ορισμένα 
κράτη μέλη της, διοργάνωσαν εκδήλωση στα ΗΕ με τίτλο «Ηγετικός ρόλος στον αγώνα κατά της 
ομοφοβίας», στην οποία συμμετέσχε ο ΓΓΗΕ, κ. Desmond Tutu, και δύο διασημότητες, η Yvonne 
Chaka Chaka και ο Ricky Martin, μαζί με τρεις υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αυτή 
ήταν η τέταρτη και πιο επιτυχημένη εκδήλωση του είδους. Το σαφές μήνυμα ήταν ότι οι ΛΟΑΔΜ 
δικαιούνται να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους. Την προηγουμένη, η 
αντιπροσωπία της ΕΕ φιλοξένησε εκδήλωση με αφρικανούς υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, οι οποίοι εξέφρασαν την εκτίμησή τους στο έργο της ΕΕ στην Αφρική 
και επαίνεσαν την αξία της σιωπηρής διπλωματίας σε θέματα ΛΟΑΔΜ. 
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Σε περιφερειακό επίπεδο, η ΕΕ εξακολούθησε να υποστηρίζει τις εργασίες του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, ειδικότερα μέσω της σύστασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για τη λήψη μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού και έμφυλης ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 31 Μαρτίου 2010. Η ΕΕ συμμετείχε 
ενεργά στην οργάνωση παράλληλης εκδήλωσης με τίτλο «Παρακολούθηση των εκδηλώσεων 
μισαλλοδοξίας και διακρίσεων κατά των ΛΟΑΔ» που έγινε κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνεδρίασης 
του ΟΑΣΕ για την εφαρμογή της ανθρώπινης διάστασης, τον Σεπτέμβριο του 2012. 
 
Σε διμερές επίπεδο, η ΕΕ εξακολούθησε να αξιοποιεί τους διαλόγους με τρίτες χώρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ως μοχλό για την καταπολέμηση των διακρίσεων έναντι των ΛΟΑΔΜ, 
ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετές δημόσιες δηλώσεις και διαβήματα προκειμένου να τονιστεί η 
στάση της ΕΕ έναντι των ζητημάτων των ΛΟΑΔΜ, καθώς και η στάση της κατά της ομοφοβίας και 
υπέρ της αποποινικοποίησης των ομοφυλοφιλικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ παρακολουθεί 
και ασχολείται με τις ανησυχητικές ομοφοβικές τάσεις, π.χ. σε ορισμένες αφρικανικές χώρες και 
στη Ρωσία. 
 
Αξιοποιώντας το ΕΜΔΔΑ, η ΕΕ συνέχισε να στηρίζει σειρά οργανώσεων που προασπίζουν τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, βοηθώντας τους να προσφεύγουν κατά ομοφοβικών νόμων και 
διακρίσεων σε βάρος τους, ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό ως προς τις διακρίσεις και τη βία που 
υφίστανται τα άτομα που έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, καταπολεμώντας τα 
φαινόμενα αυτά και παρέχοντας επείγουσα βοήθεια (από ψυχοκοινωνική και ιατρική έως και 
βοήθεια στη διαμεσολάβηση και την επανένταξη) σε όσους χρειάζονται τέτοια στήριξη. Τα 
έκτακτα ταμεία του ΕΜΔΔΑ για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που κινδυνεύουν κινητοποιήθηκαν και το 2012, π.χ. για την προστασία δικηγόρων που 
υπερασπίζονται άτομα ΛΟΑΔΜ στο Καμερούν. Από τον Σεπτέμβριο του 2012, υπάρχει 
περιφερειακό σχέδιο του ΕΜΔΔΑ το οποίο υποστηρίζει τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των 
ΛΟΑΔΜ στη γαλλόφωνη Αφρική και νέο παναφρικανικό σχέδιο για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ειδικά για άτομα ΛΟΑΔΜ, ως ευπαθή ομάδα. 
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23 Θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία των πεποιθήσεων 

 
Σύμφωνα με τις περσινές δεσμεύσεις και τα συγκεκριμένα συμπεράσματα του Συμβουλίου επί του 
θέματος το 2009 και 2011, η ΕΕ παρέμεινε προσηλωμένη στην προαγωγή και την προάσπιση της 
θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων παγκοσμίως. 
 
Η μισαλλοδοξία και οι διακρίσεις για θρησκευτικούς λόγους, καθώς και η βία με θρησκευτικά 
κίνητρα, εξετάζονται διεξοδικά από τις αντιπροσωπίες και τις κεντρικές υπηρεσίες της ΕΕ. Οι 
βίαιες επιθέσεις κατά ορισμένων θρησκευτικών κοινοτήτων εντός και εκτός Ευρώπης 
καταδικάστηκαν σε ανώτατο επίπεδο. Σε κοινή δήλωση της 20ής Μαρτίου 2012, που συνέπεσε με 
τις δολοφονίες στην Τουλούζ και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ιράκ, ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισαν ότι οιαδήποτε 
μορφή καταδίωξης και πράξεων βίας κατά θρησκευτικών κοινοτήτων «δεν έχει θέση στην Ευρώπη 
και, μάλιστα, ούτε στον κόσμο». Τόνισαν ότι η Ευρώπη έδωσε «μακρύ και δύσκολο αγώνα για να 
επιτύχει την ελευθερία της σκέψης, τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, 
καθώς και τον σεβασμό του ατόμου. Αυτά τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν 
μέρος του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών 
αξιών». Επίσης δήλωσαν την πρόθεση της ΕΕ να εδραιώσει αυτά τα δικαιώματα. 
 
Σε όλες τις περιοχές του κόσμου, οι δυσμενείς διακρίσεις λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων 
αποτελούν πάγια ανησυχία, τα δε άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευτικές κοινότητες ή 
μη ομολογιακές ομάδες εξακολουθούν να στοχοποιούνται σε πολλές χώρες. Επιπλέον, η νομοθεσία 
για την καθύβριση θρησκεύματος χρησιμοποιείται συχνά για τη δυσμενή μεταχείριση ατόμων που 
ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες και για τον περιορισμό της ελευθερίας της γνώμης και της 
έκφρασης, καθώς και της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων σε μια 
κοινωνία στο σύνολό της. Η ΕΕ τονίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο και στην καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, καθώς και ότι η θρησκευτική ελευθερία, η 
ελευθερία των πεποιθήσεων και η ελευθερία της έκφρασης είναι αλληλοενισχυόμενα δικαιώματα. 
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Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε στις 25 Ιουνίου 2012 το στρατηγικό πλαίσιο της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σχετικό σχέδιο δράσης, όπου περιλαμβάνεται η θέσπιση 
των νέων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων1. Με τις ενέργειες αυτές, η ΕΕ ενέτεινε τη δέσμευσή της να λάβει μέτρα επί του 
θέματος. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι μεν νομικά δεσμευτικές, αλλά υπογραμμίζουν 
πολιτικά ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία πεποιθήσεων αποτελούν ύψιστη 
προτεραιότητα για την ΕΕ. Συνίστανται δε σε μηνύματα, πρακτικές οδηγίες και καθοδήγηση προς 
το προσωπικό των διπλωματικών αποστολών και των κεντρικών υπηρεσιών της ΕΕ και των κρατών 
μελών, για τον τρόπο αξιολόγησης των καταστάσεων και την κατά το δυνατόν ρεαλιστική 
αντιμετώπιση. Από τα μέσα του 2012, συνεχίζονται οι προετοιμασίες, με έναν πρώτο γύρο 
διαβουλεύσεων με την κοινωνία των πολιτών (θρησκευτικές και μη, καθώς και φιλοσοφικές 
ομάδες) που έγινε στις Βρυξέλλες στις 19 Οκτωβρίου 2012. Η ΕΕ αναμένεται ότι θα εγκρίνει αυτές 
τις κατευθυντήριες γραμμές το 2013. 
 
Η ΕΕ έχει αναλάβει διμερώς δεσμεύσεις με διάφορες χώρες για την καίρια σημασία της 
θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων. Όσον αφορά τις σχέσεις με χώρες 
εκτός ΕΕ, το θέμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκευτικής ελευθερίας 
τέθηκε συστηματικά κατά τις επαφές με πολλούς συνομιλητές και σε διάφορα επίπεδα πολιτικού 
διαλόγου, ιδίως στα πλαίσια διαλόγων και διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά τη 
διάρκεια των οποίων συζητήθηκε η άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των 
πεποιθήσεων και η κατάσταση των ατόμων που ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευτικές 
μειονότητες ή ομάδες. 
 
Η ΕΕ, οσάκις σημειώθηκαν σοβαρές παραβιάσεις και εκφράστηκαν ανησυχίες όσον αφορά τη 
θρησκευτική ελευθερία και τη μισαλλοδοξία ή τις σχετικές δυσμενείς διακρίσεις, εξέφρασε τις 
απόψεις της μέσω διπλωματικών διαύλων, δημόσιων δηλώσεων και συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου, όπως στις περιπτώσεις της Αιγύπτου, της Νιγηρίας, του Ιράν, του Ιράκ, της Λιβύης, 
του Μάλι, του Πακιστάν ή της Τυνησίας. Η ΕΕ στηρίζει συστηματικά τον απόλυτο σεβασμό της 
ελευθερίας της σκέψης και της συνείδησης, καθώς και την απαγόρευση κάθε παρακίνησης σε 
θρησκευτικό μίσος και βία μέσω της δράσης ανεξάρτητης δικαστικής αρχής, κατά τα διεθνή 
πρότυπα, και ζητεί να διεξαχθεί διάλογος και να αξιοποιηθεί η ελευθερία της έκφρασης ως 
αντίδραση σε λόγους ή περιεχόμενο που κρίνεται προσβλητικό. 

                                                 
1 Δράση 23.α) του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. 
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Δεδομένης της επιδείνωσης της κατάστασης στη Συρία, η ΕΕ επανέλαβε την έκκλησή της, αφενός, 
για σεβασμό των αρχών της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων και, 
αφετέρου, για την αποφυγή θρησκευτικού και εθνικού διχασμού. Κάλεσε δε επανειλημμένως τη 
συριακή αντιπολίτευση να συμφωνήσει επί σειράς αρχών για να οικοδομηθεί μια Συρία όπου όλοι 
οι πολίτες χαίρουν ίσων δικαιωμάτων ανεξαρτήτως διασύνδεσης, εθνοτικής μειονότητας ή 
θρησκεύματος ή πεποιθήσεων και επιβεβαίωσε την υποστήριξή της προς τον λαό της Συρίας και τις 
προσδοκίες του για μια δημοκρατική Συρία που θα σέβεται τα δικαιώματα όλων των κοινοτήτων. Η 
Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ έκανε δηλώσεις με τις οποίες καταδικάζει όλες τις πράξεις που 
παρακινούν σε σύγκρουση μεταξύ εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων. 
 
Η ΕΕ διερεύνησε επίσης τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας με οργανώσεις, όπως η 
Οργάνωση Ισλαμικής Συνεργασίας (OIΣ) ή ο Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών (LAS), ιδίως μετά 
τα βίαια γεγονότα που συνδέονται με την ανάρτηση στο διαδίκτυο μίας αμφιλεγόμενης ταινίας η 
οποία θεωρήθηκε προσβλητική από πολλούς Μουσουλμάνους. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2012, έγινε 
κοινή δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Γενικού Γραμματέα της 
Οργάνωσης Ισλαμικής Συνεργασίας, του Γενικού Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου και του 
Προέδρου της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, στην οποία γίνεται έκκληση για ειρήνη και 
ανεκτικότητα, καταδικάζεται κάθε υποδαύλιση θρησκευτικού μίσους που αποτελεί παρακίνηση σε 
εχθροπραξίες και βία και ζητείται από όλους τους αρχηγούς, πολιτικούς, λαϊκούς ή θρησκευτικούς, 
να προαγάγουν τον διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση. Στις 13 Νοεμβρίου 2012, οι Υπουργοί 
Εξωτερικών της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών προέβησαν σε κοινή δήλωση στο 
Κάιρο, όπου τονίζεται, μεταξύ άλλων, η δέσμευση για «την προαγωγή της ελευθερίας της 
έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων», ενώ καταδικάζεται 
«κάθε μορφή παρακίνησης σε μίσος και μισαλλοδοξία, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Επίσης, τόνισαν την ανάγκη να διασφαλιστεί η ισότητα μεταξύ των 
φύλων και ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους και «καταδίκασαν κάθε 
παρακίνηση σε θρησκευτικό μίσος, σύμφωνα με το ψήφισμα 16/18 του Συμβουλίου ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.» 
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Η ΥΕΑΠ παρέστη σε υπουργική σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας για πρώτη 
φορά στο Τζιμπουτί στις 16 Νοεμβρίου 2012. Στην ομιλία της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ 
χαρακτήρισε τη μεν θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων ως «στυλοβάτες 
των ασφαλών και ευημερουσών κοινωνιών», τη δε ελευθερία άσκησης θρησκευτικών καθηκόντων 
ως «κύριο στοιχείο για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της δημοκρατικής σταθερότητας». Επίσης, 
επεσήμανε τις προκλήσεις που ήγειρε «η προστασία και η διασφάλιση της θρησκευτικής 
ελευθερίας» για τις χώρες που τελούν υπό μετάβαση προς τη δημοκρατία, ενώ παράλληλα 
διαμορφώνονται οι νέες κοινωνίες τους. Επίσης διατύπωσε την άποψη ότι είναι ευθύνη των 
πολιτικών αρχηγών «να εξασφαλίσουν ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να ασκήσει τα θρησκευτικά του 
καθήκοντα ελεύθερα και ισότιμα», και ότι, με την εξασφάλιση αυτή «δείχνουμε τον ανθρωπισμό 
μας». 
 
Το θέμα συζητήθηκε και σε πολυμερές επίπεδο. Στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ) 
και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) υπήρξε συναίνεση το 2011 για το 
ψήφισμα 16/18 του ΣΑΔ σχετικά με την ανάγκη καταπολέμησης της θρησκευτικής 
μισαλλοδοξίας, επιδιώκοντας παράλληλα να μην θεωρηθεί πρότυπο ανθρώπινου δικαιώματος η 
έννοια της καθύβρισης του θρησκεύματος (πρβλ. έκθεση 2011). Κατά την 19η σύνοδο του ΣΑΔ 
τον Μάρτιο του 2012, το παραδοσιακό ψήφισμα της ΕΕ περί «θρησκευτικής ελευθερίας και 
ελευθερίας των πεποιθήσεων» εγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία (ψήφισμα 19/8) μαζί με το ψήφισμα 
του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας για την «καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, των 
αρνητικών στερεοτύπων και του στιγματισμού, καθώς και των διακρίσεων, της υποκίνησης σε βία 
και της βίας κατά ανθρώπων λόγω του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών τους» (ψήφισμα 19/25). 
Κατά την 67η σύνοδο της ΓΣΗΕ τον Δεκέμβριο του 2012, εκδόθηκαν ομόφωνα το ψήφισμα 
67/1791 με πρωτοβουλία της ΕΕ και το ψήφισμα 67/178 με πρωτοβουλία του ΟΙΣ, τα οποία 
πραγματεύονταν παρόμοια θέματα. 

                                                 
1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179  
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Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, η προστασία των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες και η καταπολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων για 
θρησκευτικούς λόγους, κρίθηκε θεμελιώδης προτεραιότητα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου 
για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ). Τα σχέδια για την προστασία των 
διωκομένων και των ατόμων που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες, σε χώρες όπου 
κινδυνεύουν περισσότερο, χρηματοδοτούνται και θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από το 
ΕΜΔΔΑ. Ειδικότερα, το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και του 
θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων αποτελεί κύρια προτεραιότητα όσον αφορά την υποβολή 
προτάσεων για τη στρατηγική του «στόχου 1 ΕΜΔΔΑ» η οποία χρηματοδοτεί δράσεις σε 
«δύσκολες» χώρες και έχει παγκόσμια εμβέλεια. 
 
Τέλος, η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεποιθήσεων είναι ένα από τα λεπτά θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συζητήθηκαν κατά το ετήσιο φόρουμ ΕΕ-ΜΚΟ που έγινε στις 7 και 
8 Δεκεμβρίου, υπό το ευρύτερο θέμα «προαγωγή της καθολικότητας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων: ο ρόλος των περιφερειακών μηχανισμών και η συνεργασία τους με την κοινωνία των 
πολιτών». 
 

24 Ελευθερία της έκφρασης σε επιγραμμικά και μη επιγραμμικά μέσα  

 
Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προαγάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλους τους τομείς της εξωτερικής 
δράσης της ανεξαιρέτως, αξιοποιώντας ιδιαίτερα τη σχέση μεταξύ των νέων τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών, ως σημαντικό δίαυλο για την προαγωγή της δημοκρατίας. 
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Η ΕΕ έχει επανειλημμένα καταδικάσει τους περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και την 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, τις συλλήψεις συγγραφέων ιστολογίων, καθώς και τις επιθέσεις 
εναντίον δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεών της με τρίτες 
χώρες και μέσω διάφορων δημόσιων δηλώσεων. Για παράδειγμα, τον Ιούνιο του 2012, η Ύπατη 
Εκπρόσωπος διατύπωσε ανησυχίες για την όλο και πιο αυστηρή λογοκρισία και τους αυξανόμενους 
περιορισμούς στα μέσα ενημέρωσης και στην αντιπολίτευση στο Σουδάν, και κάλεσε την 
κυβέρνηση της χώρας αυτής να σεβαστεί τα δικαιώματα των πολιτών για ελευθερία της έκφρασης 
και ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Η ΕΕ ανησυχεί για τους αυξανόμενους περιορισμούς στην 
ελευθερία του διαδικτύου και εξέφρασε αυτές τις ανησυχίες στο πλαίσιο των διμερών της σχέσεων, 
κατά τη διάρκεια διαλόγων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων με χώρες όπως το Βιετνάμ και η Κίνα, 
καθώς και δημοσίως, μέσω δηλώσεων. 
 
Το 2012, η ΕΕ εξακολούθησε να εντείνει τις προσπάθειες για την προαγωγή της ασφάλειας των 
δημοσιογράφων υποστηρίζοντας το θέμα σε διεθνή φόρουμ, όπως η UNESCO, το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ. Μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΕΕ όσον αφορά το ΣΑΔ των ΗΕ, η ΕΕ 
υπογράμμισε ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να έχει πάντα ως στόχο την 
ελευθερία της έκφρασης, και μέσω διαδικτύου. Για παράδειγμα, κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 
Επιτροπής των ΗΕ (Ανθρώπινα Δικαιώματα) στη Νέα Υόρκη στις 6 Δεκεμβρίου 2012, η ΕΕ 
εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την αυστηρότερη λογοκρισία και καταδίκασε τους περιορισμούς 
στο διαδίκτυο. Η ΕΕ εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των ΗΕ σχετικά με την ελευθερία στο διαδίκτυο, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα στις 5 
Ιουλίου. Η ΕΕ υποστηρίζει το μήνυμα του ψηφίσματος, ότι δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει 
διαχωρισμός ή διπλά μέτρα και σταθμά για τα ανθρώπινα δικαιώματα επιγραμμικά και μη. 
 
Η ΕΕ κατήγγειλε απερίφραστα τη λογοκρισία. Πιο πρόσφατα, η Ύπατη Εκπρόσωπος εξέδωσε 
δήλωση όπου εκφράζει ανησυχίες για την ηθελημένη παρεμβολή του Ιράν σε δορυφορικές 
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, με αποτέλεσμα να στερούνται οι πολίτες την πρόσβαση 
σε ελεύθερη ενημέρωση. 



 
9431/13  ΜΑΚ/θμ 98 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    EL 

Το σχέδιο δράσης του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εγκρίθηκε 
τον Ιούνιο του 2012, προβλέπει ότι η ΕΕ θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την 
ελευθερία της έκφρασης σε επιγραμμικά και μη επιγραμμικά μέσα, περιλαμβανομένης της 
ασφάλειας των συγγραφέων ιστολογίων και των δημοσιογράφων. Επίσης, η ΕΕ υποστήριξε 
σθεναρά τη συνεργασία για την προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης και της βοήθειας στα μέσα 
ενημέρωσης. 
 
Μεταξύ των δράσεων που προγραμματίζονται για την προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης, η 
ΕΕ δεσμεύθηκε να διαμορφώσει μέτρα και εργαλεία κατά της αδιάκριτης άσκησης λογοκρισίας και 
της μαζικής επιτήρησης της χρήσης των ΤΠΕ. Αυτές οι δράσεις βασίζονται σε εργασίες που έχουν 
ήδη διεξαχθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «No Disconnect»1 που δημιουργήθηκε προκειμένου να 
τηρηθεί η δέσμευση της ΕΕ, δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών θα παραμείνουν κινητήρια δύναμη της πολιτικής ελευθερίας, της 
δημοκρατικής εξέλιξης και της οικονομικής ανάπτυξης. 
 
Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής «No Disconnect» είναι: τα εργαλεία ενίσχυσης της ελευθερίας 
της επικοινωνίας, η εκπαίδευση και η κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο χρήσης των διαδικτυακών 
τεχνολογιών σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, η βελτίωση των τεχνολογικών ικανοτήτων για την 
κατανόηση σε πραγματικό χρόνο των «πραγματικών» γεγονότων και η ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των ενδιαφερομένων. 
 
Η ΕΕ πήρε ορισμένες πρωτοβουλίες επί του θέματος το 2012, ιδίως με την παροχή οικονομικής 
στήριξης σε δημοσιογράφους και ΜΚΟ που εργάζονται για την ανεξαρτησία των μέσων 
ενημέρωσης και την ελευθερία της έκφρασης, βάσει του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία 
και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ). Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα είναι ένα 
πρόγραμμα των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, με χρηματοδότηση από το ΕΜΔΔΑ, για την 
καταπολέμηση της λογοκρισίας στον κυβερνοχώρο και την ανάπτυξη ελεύθερης ροής της 
ψηφιακής πληροφορίας. Μία από τις κύριες δραστηριότητες του προγράμματος είναι να 
δημιουργηθεί και να τηρηθεί εικονικό καταφύγιο: ένας ασφαλής χώρος όπου ανεξάρτητοι 
δημοσιογράφοι μπορούν να εργάζονται και να δημοσιεύουν ειδήσεις οι οποίες, υπό άλλες 
συνθήκες, θα ήταν αντικείμενο λογοκρισίας. 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm
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Επίσης, στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του ΕΜΔΔΑ το 2012, με συνολικό προϋπολογισμό 
20 εκατ. ευρώ, περιλήφθηκε για πρώτη φορά ειδική δέσμη δράσεων για την καταπολέμηση της 
λογοκρισίας στον κυβερνοχώρο και την προαγωγή της ψηφιακής ελευθερίας και ασφάλειας, οι 
οποίες υποστήριζαν προγράμματα για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μέσω των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και για τη διασφάλιση του 
ιδιωτικού βίου και της ελευθερίας της έκφρασης στις περιοχές όπου ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. 
 

24α Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι 

 
Τα δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν θεμελιώδη 
δικαιώματα για κάθε άνθρωπο και είναι εγγενή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η ΕΕ θεωρεί ότι μια 
υγιής κοινωνία των πολιτών και λειτουργούσα δημοκρατία εξαρτώνται από το δικαίωμα των 
πολιτών να ασκούν ελεύθερα το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι.  
 
Οι ελευθερίες του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι είναι θεματοφύλακες κατά των 
διενέξεων και της αστάθειας, επειδή ευνοούν τον ανοιχτό διάλογο και τις ανοικτές συζητήσεις στην 
κοινωνία. Η Ύπατη Εκπρόσωπος εξέφρασε ανησυχίες για την επιδείνωση της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι σε πολλές δημόσιες δηλώσεις της. Πιο πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2012, εξέφρασε 
ανησυχίες για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων που έγιναν στο Χαρτούμ και άλλες πόλεις, και 
ζήτησε, αφενός, να ελευθερωθούν άμεσα οι κρατούμενοι για ειρηνική διαμαρτυρία και, αφετέρου, 
να ενεργούν με σύνεση οι δυνάμεις ασφαλείας και να μην κάνουν χρήση βίας στην αντιμετώπιση 
ειρηνικών διαδηλώσεων. Ζήτησε δε από την κυβέρνηση του Σουδάν να σεβαστεί τα δικαιώματα 
των πολιτών να συνέρχονται ελεύθερα. 
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Η ΕΕ εκφράζει επίσης ανησυχία για τα δικαιώματα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι, στα πλαίσια των πολιτικών διαλόγων με τρίτες χώρες. Παραδείγματος χάριν, κατά 
τη διάρκεια του 9ου Διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΑΕ-ΕΕ που έγινε στην Αντίς Αμπέμπα 
στις 22 Νοεμβρίου 2012, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εντείνουν το διάλογό τους για την 
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. 
 
Μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά το ΣΑΔ των ΗΕ είναι ότι το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ελευθερία 
του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και να παρέχει απτή στήριξη σε ακτιβιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ο ρόλος των οποίων είναι ουσιώδης για 
την ενίσχυση της δημοκρατίας. Η ΕΕ δέχτηκε με ικανοποίηση το ομόφωνο ψήφισμα που 
εισηγήθηκαν οι ΗΠΑ κατά την 21η σύνοδο του ΣΑΔ για τα δικαιώματα της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι. 
 
Στην ψηφιακή εποχή, οι θεμελιώδεις ελευθερίες ισχύουν και επιγραμμικά. Οι νέες τεχνολογίες 
αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίον οι πολίτες ασκούν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι. Τα κράτη οφείλουν να εξασφαλίζουν την ελεύθερη άσκηση του δικαιώματος του 
συνέρχεσθαι, επίσης μέσω επιγραμμικής επικοινωνίας. Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα επιγραμμικά και μη. 
 
Η Ύπατη Εκπρόσωπος ανησυχεί ιδιαίτερα για τις πρόσφατες απόπειρες περιορισμού του χώρου για 
την κοινωνία των πολιτών. Τον Ιούλιο του 2012, η Ύπατη Εκπρόσωπος εξέφρασε βαθιά ανησυχία 
για ορισμένες τροποποιήσεις της Ρωσίας στη νομοθεσία περί ΜΚΟ, μεταξύ διάφορων εξελίξεων 
που περιορίζουν τον χώρο της υγιούς κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία, όπως οι συλλήψεις 
αντιπολιτευομένων, καθώς και για τον νέο νόμο που ορίζει υπερβολικά πρόστιμα για διοικητικές 
παραβάσεις κατά τη διάρκεια νόμιμων διαδηλώσεων. 
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Το 2012, η ΕΕ ξεκίνησε διάφορες δραστηριότητες για την προαγωγή της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι Μεταξύ αυτών, μία στρογγυλή τράπεζα (με πάνω από 50 ΜΚΟ από βασικές 
περιοχές) διοργανώθηκε στα πλαίσια του φόρουμ ΜΚΟ της ΕΕ στις 7 Δεκεμβρίου 2012, με 
σκοπό να εξηγήσουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους περιορισμούς που 
αντιμετωπίζουν στο έργο τους οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), και να 
κατατεθούν προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δραστηριοποιηθεί περισσότερο επ' 
αυτού η ΕΕ. 
 
Η ΕΕ παρέχει επίσης χρηματοδοτική συνδρομή μέσω του ΕΜΔΔΑ σε ορισμένα προγράμματα για 
τη στήριξη της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Τα προγράμματα που στήριξε η ΕΕ είχαν ως στόχο 
την ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την 
προώθηση νομικών προτύπων που αφορούν το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και τη 
δικτύωση προς την πιο αποτελεσματική προώθηση και προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων. Για 
παράδειγμα, η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα 88 000 ευρώ στην Αλγερία για την προαγωγή του 
δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, δημιουργώντας ένα κέντρο πόρων αφιερωμένο στις 
συνεταιριστικές ενώσεις. 
 

25 Εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα  

 
Το 2012 ήταν το πρώτο πλήρες έτος μετά την ομόφωνη θέσπιση των κατευθυντήριων αρχών των 
ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των ΗΕ, στις 16 Ιουνίου 2011. Οι κατευθυντήριες αρχές θέτουν τη βάση για την 
εφαρμογή του πλαισίου που περιέγραψε ο Ειδικός Αντιπρόσωπος των ΗΕ, καθηγητής κ. John 
Ruggie, το οποίο καλύπτει το καθήκον του κράτους να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
εταιρική ευθύνη για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε επανόρθωση. 
 
Το 2012 ήταν επίσης το πρώτο πλήρες έτος μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
25ης Οκτωβρίου 2011 με θέμα «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη»1. 

                                                 
1 COM(2011) 681 
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Ένα από τα στιγμιότυπα του 2012 ήταν αναμφίβολα το πρώτο στα χρονικά φόρουμ των ΗΕ για 
τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα που έγινε στη Γενεύη στις 4 και 5 Δεκεμβρίου, 
υπό την αιγίδα της ομάδας που δημιουργήθηκε από τα ΗΕ για την εφαρμογή των κατευθυντήριων 
αρχών των ΗΕ. Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, αξιολογήθηκε, μετά από ενάμιση χρόνο, η 
υλοποίηση των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ. 
 
Το φόρουμ ξεπέρασε τις προσδοκίες και συγκέντρωσε 1000 αντιπροσώπους (το τριπλάσιο από ό,τι 
αναμενόταν) από 85 χώρες του κόσμου, από ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις, τον ακαδημαϊκό 
χώρο, καθώς και εταιρείες και επιχειρήσεις. 
 
Το φόρουμ περιελάμβανε διήμερα εργαστήρια και συζητήσεις σχετικά με τις προκλήσεις που 
συνεπάγεται η υλοποίηση των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ. Ο καθηγητής κ. John Ruggie, 
πρώην Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
διακρατικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων, στις παρατηρήσεις που έκανε στο φόρουμ, 
δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε σχετικά σύντομο διάστημα και τόνισε ότι «διακυβεύεται η 
κοινωνική βιωσιμότητα της παγκοσμιοποίησης». 
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Η ΕΕ εκπροσωπήθηκε στο φόρουμ από τον κ. Σταύρο Λαμπρινίδη, Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος εκφώνησε τον εναρκτήριο λόγο της συνόδου υψηλού επιπέδου, 
ενώ η ΕΤΕπ παρουσίασε το εν εξελίξει έργο της όσον αφορά την ένταξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στους κοινωνικούς ελέγχους σε σύνοδο με θέμα τον ρόλο των δημόσιων οικονομικών 
στην προώθηση της υλοποίησης των κατευθυντήριων αρχών. Αυτό επιβεβαιώθηκε στις τελικές 
παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν εξ ονόματος της ΕΕ, η οποία ανέλαβε ενεργό ρόλο στα 
περιφερειακά φόρουμ που θα διοργανωθούν υπό την αιγίδα της ομάδας. 
 
Το φόρουμ των ΗΕ ήταν ευκαιρία για μελλοντική αναγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 
με την υποβολή εκθέσεων μη οικονομικής φύσης εκ μέρους των εταιρειών. Το σημείο αυτό 
περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την «Πράξη 
για την Ενιαία Αγορά ΙΙ: Μαζί για νέα ανάπτυξη». Επί του παρόντος, η νομοθετική πρόταση έχει 
δημοσιευτεί. 
 
Το θέμα αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του 2011. Στην 
ανακοίνωση αναφέρονται ορισμένες πρωτοβουλίες υποβολής εκθέσεων για κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά θέματα, περιλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και επιδιώκεται η 
διασφάλιση ισότιμων όρων. Αυτό εγγράφεται στη γενική προσπάθεια για να καταστούν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες πιο ανταγωνιστικές, σύγχρονες και υπεύθυνες. 
 
Η Επιτροπή είχε δεσμευτεί πλήρως, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης περί εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, να δημοσιεύσει έκθεση για τις προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά την 
αποτελεσματική υλοποίηση των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ μέχρι το τέλος του 2012. 
Εντούτοις, η δημοσίευση της έκθεσης έχει καθυστερήσει, με σκοπό την καλύτερη επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων του φόρουμ των ΗΕ και τη διεξοδική εξέταση όλων των πτυχών του. 
 
Έχει ήδη καλυφθεί μεγάλο μέρος της προπαρασκευαστικής εργασίας επί του θέματος, τουλάχιστον 
στη διάσκεψη που διοργάνωσε η δανική Προεδρία στην Κοπεγχάγη τον Μάιο του 2012, με τίτλο 
«Από τις αρχές στην πράξη: η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί τις κατευθυντήριες αρχές των 
Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Η Επιτροπή υπέβαλε 
προκαταρκτικό έγγραφο προβληματισμού πριν τη διάσκεψη και έλαβε ενεργό μέρος στις 
συζητήσεις. 
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Ορισμένα από τα κύρια θέματα που καλύφθηκαν στη διάσκεψη ήταν η συνοχή πολιτικής και 
νομικών πράξεων εντός της ΕΕ, η επίτευξη ισχυρότερης συνολικής ικανότητας, η δημιουργία 
υποδομών και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες. Άλλα σημεία της ημερήσιας διάταξης: 
Καθοδήγηση ΕΕ για τις επιχειρήσεις, λογοδοσία: πρόσβαση στη δικαιοσύνη και προσφυγή σε 
ένδικα μέσα, διαφάνεια: υποβολή και δημοσιοποίηση εκθέσεων μη οικονομικού χαρακτήρα, 
σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και πλειονομερείς πρωτοβουλίες. 
 
Με την ευκαιρία του φόρουμ των ΗΕ στη Γενεύη, η Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο με θέμα «Η 
επιχείρησή μου και τα ανθρώπινα δικαιώματα: ένας οδηγός σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Η δημοσίευση έτυχε θετικής υποδοχής εκ 
μέρους όλων των αντιπροσώπων του φόρουμ. 
 
Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή προχώρησε τις εργασίες της όσον αφορά την καθοδήγηση ανά τομέα, σε 
συνεργασία με τους εταίρους της, Shift και Ινστιτούτο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις 
Επιχειρήσεις. Τον Δεκέμβριο του 2012, κυκλοφόρησε για δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο 
καθοδήγησης σχετικά με την εταιρική ευθύνη για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
τρεις τομείς επιχειρήσεων. Οι τρεις αυτοί τομείς είναι το πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οι ΤΠΕ και 
η απασχόληση και τα γραφεία εύρεσης εργασίας. 
http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html 
 
Οι τομείς αυτοί επελέγησαν σύμφωνα με αντικειμενικά και προσιτά στο κοινό κριτήρια, μεταξύ 
των οποίων η σοβαρότητα του αντίκτυπου στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και σύμφωνα με την 
ύπαρξη καθοδήγησης ή όχι ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα για τον εκάστοτε τομέα, σύμφωνης 
με τις κατευθυντήριες αρχές των ΗΕ. Η καθοδήγηση πρέπει να είναι συνολικά συνεπής κατά το 
δυνατόν και να λαμβάνει υπόψη τις επί μέρους περιστάσεις που επικρατούν στις επιχειρήσεις της 
ΕΕ. Και οι τρεις ενότητες καθοδήγησης πρέπει να οριστικοποιηθούν μέχρι το τέλος Απριλίου 2013. 
Η ΕΤΕπ παρακολουθεί στενά την πορεία των εργασιών, συμμετέχοντας και στις τρεις συναντήσεις 
στρογγυλής τραπέζης και εξετάζοντας το πεδίο εφαρμογής της ευθυγράμμισης. 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html
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Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία περιλαμβάνει τη 
δέσμευση των κρατών μελών να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για την υλοποίηση των 
κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ. Μέχρι το τέλος του 2012, τα ακόλουθα κράτη μέλη 
επιβεβαίωσαν την πρόθεση να ξεκινήσουν τις σχετικές εργασίες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, 
Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Το ΕΜΔΔΑ στηρίζει δράσεις υπό την καθοδήγηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που 
έχουν ως στόχο να προωθήσουν τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός ΕΕ. Το 2012, η ΕΕ εξακολούθησε να στηρίζει την 
Clean Clothes Campaign, μια συμμαχία οργανώσεων από 15 ευρωπαϊκές χώρες, που υλοποιεί 
σχέδια για την ενίσχυση του σεβασμού των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στις 
παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού των εταιρειών ρουχισμού που λειτουργούν παγκοσμίως σε πάνω 
από 30 χώρες. 
 
Δύο επιπλέον σχέδια που χρηματοδοτούνται υπό το ΕΜΔΔΑ καλύπτουν το ζήτημα των 
επιχειρήσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα παγκόσμιο πρόγραμμα με στόχο 70 χώρες 
αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών υπερασπιστών των δικαιωμάτων γης να 
υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τους φυσικούς πόρους, να αντιμετωπίσουν την 
έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά συμβάσεις ανάμεσα σε κράτη και ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και 
να συνομιλήσουν με κυβερνήσεις και εξορυκτικές βιομηχανίες σε χώρες όπου σημειώνονται 
συγκρούσεις με επίκεντρο την εξόρυξη πόρων. Παρομοίως, ένα σχέδιο σχετικά με τους 
υπερασπιστές των δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών στη Νοτιοανατολική Ασία παρέχει τη βάση 
για μια μελέτη με θέμα την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους 
αυτόχθονες λαούς. 
 
Ένα άλλο σχέδιο του ΕΜΔΔΑ που περιλαμβάνει το ζήτημα των επιχειρήσεων και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων είναι το πρόγραμμα παρακολούθησης της εξορυκτικής βιομηχανίας στη Λατινική 
Αμερική, το οποίο στηρίζει τις ιθαγενείς γυναίκες της υπαίθρου στην προαγωγή και την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους που επηρεάζονται από τον εν λόγω κλάδο. 
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Στο πλαίσιο του προγράμματος «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό», χορηγήθηκε 
χρηματοδότηση σε 15 σχέδια το 2011 για την «Καταπολέμηση της παιδικής εργασίας» 
(EuropeAid/129339/C/ACT/Multi). Τα σχέδια αυτά συνεχίστηκαν το 2012. 
 
Τέλος, στο πλαίσιο της συνιστώσας «ετοιμότητα στις κρίσεις» του Μηχανισμού Σταθερότητας 
της ΕΕ, διατέθηκε το ποσό του 1 εκατ. ευρώ για την «προώθηση της διαφάνειας της αλυσίδας 
εφοδιασμού ορυκτών σε περιοχές όπου σημειώνονται συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου» 
το 2013. 
 
Η ΕΕ συνέχισε να θίγει ζητήματα επιχειρήσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τους διμερείς 
διαλόγους της, για παράδειγμα κατά τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που 
πραγματοποιήθηκε με την Αφρικανική Ένωση στην Αντίς Αμπέμπα στις 22 Νοεμβρίου. Πέρα από 
την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ΕΕ και η ΑΕ συμφώνησαν να εξετάσουν την 
πραγματοποίηση κοινού σεμιναρίου με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επιχειρήσεις το 2013 
με αφρικανικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών. 
 
Η ΕΕ εξακολούθησε να στηρίζει ενεργά το θεματολόγιο των επιχειρήσεων και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Έθνη, όπου πραγματικά συνέχισε να απολαμβάνει τη στήριξη όλων. 
Το ψήφισμα 21/5 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Συμβολή του συστήματος 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνολικά στην προώθηση του θεματολογίου επιχειρήσεων και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διάδοση και εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα» εγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία στις 27 Σεπτεμβρίου 
2012. 
 
Τα μέλη της Ομάδας των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα συμμετείχαν 
ενεργά στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση της καθοδήγησης όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς και για τις ΜΜΕ. Η Ύπατη Αρμοστής των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα συνέβαλε στην ετήσια συνεδρίαση ανασκόπησης 
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη που φιλοξένησε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2012, στην οποία 
συμμετείχαν κράτη μέλη της ΕΕ, ενδιαφερόμενοι παράγοντες και σχετικοί διεθνείς οργανισμοί. Ο 
ευρωβουλευτής κ. Richard Howitt υπέβαλε τις τελικές παρατηρήσεις. 
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Το 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανάθεσε μελέτη στο πανεπιστήμιο του Έξετερ με τίτλο «Ο 
ρόλος των εθνικών φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εφαρμογή των κατευθυντήριων 
αρχών του ΟΗΕ σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στις χώρες της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης». Η μελέτη εξετάζει το εύρος των εντολών των εθνικών φορέων στο 
πλαίσιο των αρχών του Παρισιού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις επιχειρήσεις και παρέχει μια επισκόπηση των βέλτιστων πρακτικών 
παγκοσμίως. Η ανάλυση επικεντρώνεται σε επιμέρους εθνικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία και 
προχωρά σε συστάσεις σχετικά με τον τρόπο στήριξής τους από την ΕΕ. 
 
Στη διάρκεια του 2012, το Κοινοβούλιο εξέτασε δύο σχέδια ψηφισμάτων σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη: 
– εταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη, διαφανής και υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά 

και βιώσιμη ανάπτυξη (παρουσίαση του ευρωβουλευτή κ. Baldasarre μέσω της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων)· 

– εταιρική κοινωνική ευθύνη: προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και πορεία προς μια 
βιώσιμη και συμμετοχική ανάκαμψη (παρουσίαση του ευρωβουλευτή κ. Howitt μέσω της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων). 

 
Διάφορες ερωτήσεις που έθεσαν ευρωβουλευτές σχετίζονταν με θέματα όπως η έννοια της δέουσας 
επιμέλειας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των εργαζομένων στις ευρωπαϊκές 
αλυσίδες εφοδιασμού και η εξαγωγή τεχνολογίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
παρακολούθηση ή καταστολή από εταιρείες ή κυβερνήσεις εκτός Ευρώπης. 
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26 Απονομή δικαιοσύνης 

 
Η ΕΕ συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου με θέμα το κράτος δικαίου σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο, που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 24 
Σεπτεμβρίου 2012. Η ΕΕ συμμετείχε ενεργά στην πολιτική δήλωση (ψήφισμα της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 67/1) σχετικά με το κράτος δικαίου που εγκρίθηκε κατά τη 
συνάντηση υψηλού επιπέδου. Η δήλωση αυτή υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη οπτική του κράτους 
δικαίου που συνδέεται με τους τρεις βασικούς πυλώνες των Ηνωμένων Εθνών: την ειρήνη και την 
ασφάλεια, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η δήλωση επίσης επιβεβαιώνει τη σημασία 
της ισότητας ενώπιον του νόμου, το δικαίωμα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και μια πλήρη 
δέσμευση προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες για όλους. Ο Γενικός 
Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ανέλαβε το καθήκον να προωθήσει τις εργασίες για το θέμα 
αυτό και η ΕΕ θα στηρίξει πλήρως το μελλοντικό έργο του ΓΓ των ΗΕ στο εν λόγω πλαίσιο. 
 
Η ΕΕ από κοινού με τα κράτη μέλη της, καθώς και εικοσιένα επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ, 
ανέλαβαν δεσμεύσεις κατά τη συνάντηση για το κράτος δικαίου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Τα 
κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύθηκαν να εξετάσουν την προσχώρησή τους, μεταξύ άλλων, στο 
προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, στη Σύμβαση των ΗΕ του 1954 που αφορά 
το καθεστώς των ανιθαγενών και τη Σύμβαση των ΗΕ του 1961 για τη μείωση των περιπτώσεων 
των ανιθαγενών, καθώς και να αποδεχθούν το δικαίωμα ατομικής προσφυγής δυνάμει ορισμένων 
συμβάσεων των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μεταξύ άλλων, η ΕΕ δεσμεύθηκε να 
πραγματοποιήσει παγκόσμια εκστρατεία για τη δικαιοσύνη, να στηρίξει την ειρήνη και την 
ασφάλεια σε καταστάσεις σύγκρουσης και στο επακόλουθο διάστημα μέσω μιας πολιτικής 
μεταβατικής δικαιοσύνης και ενισχυμένης στήριξης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων των ΗΕ, 
καθώς και να αναπτύξει ένα πλαίσιο για τη συζήτηση θεμάτων ανιθαγένειας με τρίτες χώρες. Οι 
δεσμεύσεις παρουσιάζονται διεξοδικά στο Παράρτημα της παρούσας έκθεσης. 
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Το 2012, κατά τους διαλόγους της περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικής με εταίρους από 
όλον τον κόσμο, η ΕΕ προέτρεψε σε τακτική βάση όλες τις χώρες να λάβουν μέτρα για την 
ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος και του νομικού επαγγέλματος και 
καταδίκασε κάθε προσπάθεια απειλής ή επίθεσης εναντίον δικηγόρων υπεράσπισης. Ενεργώντας 
μέσω της τοπικής αντιπροσωπίας είτε της ΕΕ είτε του κράτους μέλους της ΕΕ, η ΕΕ προέβη σε 
τακτική παρακολούθηση ευαίσθητων δικών σε πολλές χώρες, όπως η Αλγερία, το Αζερμπαϊτζάν, 
το Καζαχστάν, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ, ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων απειλήθηκαν με καταδίκη ύστερα από συνοπτική ή μεροληπτική δίκη. 
Δυστυχώς αυτό αποδείχθηκε αδύνατον σε μερικές χώρες, όπως η Κίνα, όπου παρατηρητές της ΕΕ 
προσπάθησαν να παρακολουθήσουν την επιβολή ποινής στην υπερασπίστρια των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κα Ni Yulan αλλά δεν κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο δικαστήριο. Η ΕΕ 
στήριξε επίσης σθεναρά το έργο της Ειδικής Εισηγήτριας των ΗΕ για την ανεξαρτησία των 
δικαστών και δικηγόρων και ενθάρρυνε όλες τις χώρες που είχαν λάβει αίτημα επίσκεψης από 
την Ειδική Εισηγήτρια να της απευθύνουν πρόσκληση. 
 

27 Αντιμετώπιση παραβιάσεων: εξασφάλιση λογοδοσίας 

 
Η πρόληψη των πλέον σοβαρών εγκλημάτων αποτελεί τμήμα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Η 
ευθύνη για την προστασία των πληθυσμών από γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, 
εθνικές εκκαθαρίσεις και εγκλήματα πολέμου είναι μία από τις λογικές που διέπουν τις 
προτεραιότητες πολιτικής, όπως η προστασία ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και ο σεβασμός 
της διαφορετικότητας. Εντούτοις, όσον αφορά τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων που προκαλούν 
ανησυχίες διεθνώς, η ΕΕ έχει μακρά παράδοση στην προαγωγή του αγώνα κατά της ατιμωρησίας 
για τα περισσότερα σοβαρά εγκλήματα. Τα τελευταία 10 χρόνια, στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ, έχει 
παράσχει σε αυτόν τον αγώνα περίπου 30 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας ένα ευέλικτο εργαλείο που 
συμπληρώνει τα υπόλοιπα μέσα. Ενισχύει τις δράσεις για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας 
μέσω των δράσεων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της υπεράσπισης, της 
ευαισθητοποίησης και της εποπτείας. Όσοι έχουν διαπράξει εγκλήματα γενοκτονίας, εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου δεν πρέπει να βρίσκουν πουθενά ασφαλές 
καταφύγιο. Επιπλέον, ως μέσο αποτροπής, η ποινική δίωξη μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη 
αυτών των εγκλημάτων. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της εξακολουθούν να στηρίζουν σθεναρά την 
αποτελεσματική λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και λοιπών ποινικών 
δικαστηρίων, όπως τα ad hoc διεθνή δικαστήρια για την πρώην Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα, το 
Ειδικό Δικαστήριο για τη Σιέρα Λεόνε, τα έκτακτα τμήματα των δικαστηρίων της Καμπότζης και 
το Ειδικό Δικαστήριο για τον Λίβανο. Η κοινότητα των ΜΚΟ παραμένει πολύτιμος σύμμαχος στις 
προσπάθειες αυτές διευκολύνοντας την ενημέρωση του κοινού, ενισχύοντας τη συμμετοχή των 
θυμάτων και δημιουργώντας συμπληρωματικούς δεσμούς με τα έργο άλλων παρόχων οικονομικής 
βοήθειας. 
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Με την εφαρμογή της απόφασης 2011/168/ΚΕΠΠΑ σχετικά με το ΔΠΔ και το σχέδιο δράσης της 
ΕΕ για την παρακολούθηση της απόφασης, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνέχισαν τις 
προσπάθειες να ενισχυθεί περαιτέρω το ΔΠΔ προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο που του έχει 
ανατεθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της συνέχισαν να ενθαρρύνουν την ευρύτατη 
δυνατή συμμετοχή στο Καταστατικό της Ρώμης. Η επικύρωση και η προσχώρηση στο 
Καταστατικό της Ρώμης αντίστοιχα, καθώς και, κατά περίπτωση, η εφαρμογή του, συνέχισαν να 
αποτελούν σταθερό σημείο της ημερήσιας διάταξης των περισσότερων διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Αφρικανική 
Ένωση. Επιπλέον, η ΕΕ διατήρησε τις συστηματικές εκστρατείες άσκησης πιέσεων παγκοσμίως, 
την πολιτική της να περιλαμβάνονται ρήτρες περί ΔΠΔ στις συμφωνίες με τρίτες χώρες (όπως η 
συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας που μονογραφήθηκε στις 30 Μαρτίου 2012) και την 
οικονομική βοήθεια προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΕ αντέδρασε σε πράξεις 
μη συνεργασίας με το Δικαστήριο και υπενθύμισε τη σημασία που έχει η τήρηση και η εφαρμογή 
εκ μέρους όλων των κρατών μελών των ΗΕ των αποφάσεων που εκδίδει το Συμβούλιο Ασφαλείας 
σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του Χάρτη των ΗΕ για την παραπομπή υποθέσεων στο Δικαστήριο. 
Η ΕΕ παρακολούθησε με μεγάλη ανησυχία τη σύλληψη και την κράτηση τεσσάρων μελών του 
προσωπικού του ΔΠΔ στη Λιβύη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2012 και συνέβαλε αποφασιστικά 
στην επίλυση της κρίσης. Συνέχισε να επιδιώκει τη συγκρότηση μιας ολιστικής και ολοκληρωμένης 
προσέγγισης στη συμπληρωματικότητα, αυξάνοντας τις πρωτοβουλίες διαμόρφωσης υποδομών σε 
εθνικό επίπεδο. Προκειμένου να καταστεί λειτουργική η αρχή της συμπληρωματικότητας, η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της προώθησαν την καταπολέμηση της ατιμωρησίας σε προγράμματα αναπτυξιακής 
συνεργασίας και τεχνικής βοήθειας. Μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η δικαιοσύνη και το κράτος 
δικαίου βρέθηκαν στον πυρήνα των στόχων και των επιχειρήσεων της ΕΕ που ενισχύονταν 
συνεχώς εντός των γεωγραφικών μέσων της, τα οποία επικεντρώθηκαν στην ενδυνάμωση των 
εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης, την επιβολή των ποινών, τις συνθήκες κράτησης και την 
ικανότητα των εθνικών κυβερνήσεων να διαχειρίζονται προγράμματα προστασίας μαρτύρων. 
Έπαιξε επίσης καίριο ρόλο σε διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης ύστερα από συγκρούσεις με 
τον προσδιορισμό των επιμέρους αναγκών για κάθε χώρα και την παροχή βοήθειας μέσω των 
κατάλληλων μεθόδων. Στη συνάντηση υψηλού επιπέδου για το κράτος δικαίου κατά τη Γενική 
Συνέλευση των ΗΕ στις 24 Σεπτεμβρίου 2012, στις δεσμεύσεις της ΕΕ συμπεριλήφθηκε η συνεχής 
στήριξη του έργου του ΔΠΔ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διοργάνωσε ημερίδα με 
θέμα τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη. Μεταξύ άλλων, μέρος έλαβαν μέλη του προσωπικού της 
ΕΥΕΔ, του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπουργείων Εξωτερικών των κρατών 
μελών της ΕΕ. 
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Προσηλωμένα στη διατήρηση της ακεραιότητας του Καταστατικού της Ρώμης και στη στήριξη της 
ανεξαρτησίας του Δικαστηρίου, τα κράτη μέλη της ΕΕ συνέχισαν να συμπεριλαμβάνονται στους 
σημαντικότερους παρόχους βοήθειας. Η ΕΕ παρείχε πρόσθετη άμεση και έμμεση οικονομική 
στήριξη στο Δικαστήριο καλλιεργώντας τη νομική συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών ανάμεσα σε κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, και στη νομική κοινότητα. 
 
Το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε, μέσω του ΕΜΔΔΑ, πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας η οποία θα προαγάγει την αποτελεσματική 
λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του συστήματος του Καταστατικού της Ρώμης 
μέσω δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Το ενδεικτικό κονδύλιο του προϋπολογισμού είναι 6 
εκατ. ευρώ, με όριο 80% στη συνολική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ελάχιστη 
επιχορήγηση είναι 500 000 ευρώ και η μέγιστη 1 500 000 ευρώ. Επιπλέον, χάρη στο σχέδιο για την 
οικοδόμηση νομικής εμπειρογνωμοσύνης και την ενίσχυση της συνεργασίας, που 
χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, συναντήθηκαν πάνω από 200 σύμβουλοι από κρατικούς και μη 
κρατικούς φορείς του Καταστατικού της Ρώμης στη Χάγη. Επίσης, στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέβαλε με 1 000 000 ευρώ στο ετήσιο σχέδιο δράσης (ΕΣΔ) του 2011 για 
το 2012, ενώ επιπλέον 1 000 000 ευρώ έχουν δεσμευθεί στο ΕΣΔ του 2012 για το 2013. Επιπλέον, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε εντατικά σε συνεργασία με τα αντίστοιχα θεσμικά όργανα για 
την κατάρτιση έκθεσης σχετικά με τη συμπληρωματικότητα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί 
το 2013. Στόχος είναι να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία για τους δράστες των πιο σοβαρών 
εγκλημάτων, όπως η γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα 
πολέμου, τα οποία αποτελούν απειλή για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία παγκοσμίως. 
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28 Προαγωγή του σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες 

Σε όλες τις περιοχές του κόσμου, τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες συνεχίζουν να 
αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές, διακρίσεις και φαινόμενα ρατσισμού, συχνά δε αποκλείονται 
πλήρως από τον οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό βίο στον οποίο έχουν πρόσβαση 
οι πλειονότητες στις χώρες ή τις κοινωνίες στις οποίες ζουν. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναφέρει ρητά ότι τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες συγκαταλέγονται στις 
θεμελιώδες αξίες της ΕΕ, τις οποίες δεσμεύεται να προάγει στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο 
κόσμο. Σε διεθνές επίπεδο, η βασική πράξη αναφοράς για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν 
σε μειονότητες είναι η Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων που ανήκουν σε 
Εθνοτικές, Θρησκευτικές ή Γλωσσικές Μειονότητες1. Στην Ευρώπη, το Συμβούλιο της 
Ευρώπης έχει υιοθετήσει τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων2 και 
τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές και Μειονοτικές Γλώσσες3. 
 
Η προστασία των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες είναι ένα από τα βασικά θέματα που 
καλύπτουν τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης για την προσχώρηση στην ΕΕ. Σε αυτό ακριβώς 
το πλαίσιο, στις εκθέσεις προόδου που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να αξιολογείται 
η επίδοση των υποψήφιων και εν δυνάμει υποψηφίων χωρών σε ζητήματα που αφορούν τις 
μειονότητες. Σε αντάλλαγμα, η ΕΕ έχει παράσχει στοχοθετημένη προενταξιακή χρηματοδοτική 
ενίσχυση στις υποψήφιες και τις εν δυνάμει υποψήφιες χώρες για να τις βοηθήσει να προβούν στις 
απαραίτητες πολιτικές, οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. 
Τα στηριζόμενα από την ΕΕ προγράμματα για άτομα που ανήκουν σε μειονότητες αποσκοπούν 
πρωτίστως στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη βελτίωση και προώθηση μιας 
καλύτερης ποιότητας ζωής. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στις χώρες αυτές καλύπτει την 
ενσωμάτωση μειονεκτούντων ατόμων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ενίσχυση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου, ιδίως μέσα από τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf 
2 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm 
3 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm 
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Τα ζητήματα που αφορούν τις μειονότητες συνέχισαν επίσης να αποτελούν σημαντική πτυχή των 
σχέσεων της ΕΕ με άλλες περιοχές του κόσμου και η ΕΕ συνέχισε να θέτει τακτικά επί τάπητος τα 
ζητήματα αυτά στο πλαίσιο των πολιτικών διαλόγων της με χώρες εκτός της ΕE. Τα ζητήματα που 
αφορούν τις μειονότητες εντάχθηκαν επίσης σε στρατηγικές συνεργασίας και σχέδια δράσης. 
 
Η ΕΕ συνεργάστηκε επίσης ενεργά σε φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την 
προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. Στις διαδικασίες των ΗΕ 
περιλαμβάνονται το Φόρουμ για Θέματα Μειονοτήτων και το έργο της Ανεξάρτητης 
Εμπειρογνώμονος για Θέματα Μειονοτήτων. Επίσης, η ΕΕ συνέχισε να ενώνει τις δυνάμεις της με 
άλλους διεθνείς οργανισμούς και πολυμερείς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, 
όπως ο ΟΑΣΕ και ο Ύπατος Αρμοστής του για τις Εθνικές Μειονότητες, καθώς και το Συμβούλιο 
της Ευρώπης. 
 
Προς τούτο, η ΕΕ στήριξε μέσω διμερούς συνεργασίας κυβερνητικά προγράμματα και πολιτικές 
που επικεντρώνονται ή ενδέχεται να έχουν επίδραση στα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες. Η ΕΕ 
στήριξε επίσης οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την προστασία και την 
προώθηση των δικαιωμάτων ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, ιδίως μέσω του ΕΜΔΔΑ, ειδικά 
με στόχο να βοηθήσει στην καταπολέμηση των διακρίσεων, στην προώθηση της προστασίας και 
της ανάπτυξης της ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών από μειονοτικές κοινότητες στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ενίσχυσης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του πολιτικού πλουραλισμού και της δημοκρατικής συμμετοχής στο 
πολιτικό γίγνεσθαι. Για παράδειγμα, με συμβολή που υπερβαίνει τις 90 000 ευρώ, το ΕΜΔΔΑ 
χρηματοδοτεί σχέδιο που αποσκοπεί στη βελτίωση της συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι και της 
εκπροσώπησης των Ρομά και άλλων εθνικών μειονοτήτων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, προάγοντας 
την ενσωμάτωση, τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους. 
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28α Ρατσισμός, ξενοφοβία, απαγόρευση διακρίσεων και σεβασμός της πολυμορφίας  

 
Η ΕΕ συνέχισε το 2012 να συνεισφέρει ουσιαστικά στην καταπολέμηση κάθε μορφής ρατσισμού, 
φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και παρόμοιων μορφών μισαλλοδοξίας σε ολόκληρο τον 
κόσμο.  
 
Εντός της ΕΕ, η δέσμευση αυτή συνέχισε να υποστηρίζεται από μια πολιτική συγκεκριμένων 
δράσεων για τη νομοθεσία και την αποτελεσματική επιβολή της1, την ευαισθητοποίηση, τη 
συλλογή δεδομένων2 και την παροχή οικονομικής στήριξης στις εθνικές αρχές και την κοινωνία 
των πολιτών3. Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η κατάσταση των Ρομά: στις 5 Απριλίου 
2011, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές 
ενσωμάτωσης των Ρομά μέχρι το 2020, η οποία ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ή να 
αναπτύξουν περαιτέρω μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ένταξη των Ρομά και να 
προσδιορίσουν στόχους όσον αφορά την εκπαίδευση, την απασχόληση, την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση. 
 
Μολονότι δεν ήταν νομικώς υποχρεωμένα, όλα τα κράτη μέλη υπέβαλαν μια στρατηγική στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση τη Μάλτα, στην οποία δεν υπάρχει πληθυσμός Ρομά, γεγονός 
που καταδεικνύει ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική δέσμευση. 

                                                 
1 Για τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία βλέπε http://ec.europa.eu/justice/fundamental-

rights/racism-xenophobia/index_en.htm και 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm. 

2 Μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις διακρίσεις δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2012. 
Οι διακρίσεις λόγω εθνικής καταγωγής συνεχίζουν να θεωρούνται η πιο διαδεδομένη μορφή 
διακρίσεων στην ΕΕ σύμφωνα με το 56% των ερωτηθέντων. Για τις εκθέσεις και τις μελέτες 
σχετικά με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, βλέπε http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012. 

3 Τα δίκτυα ΜΚΟ σε επίπεδο ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, όπως τα ENAR, ERIO και EQUINET, 
λαμβάνουν επιδότηση λειτουργίας από το πρόγραμμα PROGRESS. Για άλλα σχετικά 
προγράμματα χρηματοδότησης, βλέπε http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-
xenophobia/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη της έκθεση αξιολόγησης με τίτλο «Οι εθνικές 
στρατηγικές ενσωμάτωσης των Ρομά: ένα πρώτο βήμα για την υλοποίηση του πλαισίου της ΕΕ» 
τον Μάιο του 2012, στην οποία τονίζεται ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για τη 
διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την ένταξη των Ρομά, καθώς και για τη θέσπιση 
μηχανισμών παρακολούθησης, την καταπολέμηση των διακρίσεων και του διαχωρισμού και 
την αντιμετώπιση των σημαντικών θεμάτων της πρόσβασης σε αξιοπρεπή στέγαση και υγειονομική 
περίθαλψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει από τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τις 
καταδειχθείσες προτεραιότητες της έκθεσης, ενώ θα επανεξετάζει ετησίως την υλοποίηση των 
εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης των Ρομά, υποβάλλοντας εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 
 
Στις 21 Μαρτίου 2012, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, η Ύπατη 
Εκπρόσωπος κα Ashton εξέδωσε ανακοίνωση εξ ονόματος της ΕΕ όπου σημειώνει ότι «η ΕΕ 
παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην καταπολέμηση κάθε μορφής ρατσισμού και ξενοφοβίας. Οι 
φυλετικές διακρίσεις αντίκεινται στις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ […]». 
 
Στην εξωτερική της δράση, η ΕΕ εξακολούθησε να θέτει επί τάπητος θέματα που σχετίζονται με 
τον ρατσισμό και την ξενοφοβία στο πλαίσιο των πολιτικών διαλόγων της με χώρες εκτός ΕΕ, 
όπως οι αφρικανικές χώρες. Επίσης, τα θέματα αυτά συνέχισαν να λαμβάνονται υπόψη στις 
στρατηγικές συνεργασίας. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας, οι χώρες-εταίροι δεσμεύονται να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές 
διακρίσεων, θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας. 
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Η ΕΕ συνέχισε να συνεργάζεται με περιφερειακούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο πλαίσιο 
του ΟΑΣΕ, η ΕΕ συνεργάστηκε στενά με τους εταίρους της για να προωθήσει την υλοποίηση των 
δεσμεύσεων που ανέλαβαν τα 56 κράτη που μετέχουν στον ΟΑΣΕ όσον αφορά την καταπολέμηση 
του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων. 
 
Στο πολυμερές επίπεδο, η ΕΕ συνεργάστηκε επίσης ενεργά με τα Ηνωμένα Έθνη για την 
αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων. Υποστήριξε το έργο του Ειδικού Εισηγητή των 
Ηνωμένων Εθνών για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, ξενοφοβίας και συναφούς μισαλλοδοξίας, 
κ. Mutama Ruteere, και του προκατόχου του, κ. Githu Muigai. Έντεκα χρόνια μετά την παγκόσμια 
διάσκεψη του 2001 για την καταπολέμηση του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της 
ξενοφοβίας και της συναφούς μισαλλοδοξίας, η ΕΕ παραμένει απολύτως προσηλωμένη στον 
πρωταρχικό στόχο της Διάσκεψης του Ντέρμπαν του 2001, ο οποίος είναι η πλήρης εξάλειψη του 
ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της συναφούς μισαλλοδοξίας. 
 
Η Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση Πάσης Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων (ICERD) 
αποτελεί το παγκόσμιο θεμέλιο των προσπαθειών για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την 
εξάλειψη του ρατσισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να απευθύνει έκκληση σε όλα τα κράτη 
που δεν έχουν ακόμα επικυρώσει ή εφαρμόσει πλήρως τη Σύμβαση να το πράξουν, αλλά καμία 
επικύρωση δεν εξασφαλίστηκε το 2012. 
 
Η ΕΕ συνέχισε να εντάσσει την καταπολέμηση των διακρίσεων στη διεθνή της συνεργασία. Χάρη 
στο Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), η ΕΕ 
παρείχε στήριξη σε ευρύ φάσμα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο περίπου 120 
πρόσφατων προγραμμάτων, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 24 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, μέσω 
του ΕΜΔΔΑ, η ΕΕ υποστήριξε την Ύπατη Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα στην εφαρμογή των υφιστάμενων διεθνών κανόνων για την ισότητα και την αποφυγή 
των διακρίσεων, ιδίως δε της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων. 
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Δρώντας σύμφωνα με τις αρχές της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα αυτό, στις 24 Ιουλίου 2012, η 
Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας ενέκρινε έγγραφο στρατηγικής με τίτλο «Η ΕΕ στην 
υλοποίηση της δήλωσης και του προγράμματος δράσης του Ντέρμπαν». 
 
Στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ και Αφρικανικής Ένωσης για τη 
δημοκρατική διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αμφότερα τα μέρη επιβεβαίωσαν το 
2012 ότι αποδίδουν μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση του ρατσισμού, των φυλετικών 
διακρίσεων, της ξενοφοβίας και παρόμοιων μορφών μισαλλοδοξίας. 
 
Στις 5 Ιουνίου 2012, οι αντιπροσωπίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης στη 
Γενεύη διοργάνωσαν κοινό εργαστήριο για τα κράτη μέλη των αντίστοιχων οργανισμών τους, με 
σκοπό να γίνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο όσον 
αφορά, αφενός, την ουσιαστική καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων και, αφετέρου, την 
αντιμετώπιση της παρακίνησης σε ρατσιστικό μίσος. 
 

29 Ενίσχυση της πολιτικής σε θέματα αυτόχθονων πληθυσμών 

Οι αρχές της δέσμευσης της ΕΕ έναντι των αυτόχθονων λαών εφαρμόζονται στο πλαίσιο της 
Διακήρυξης των ΗΕ του 2007 για τα Δικαιώματα των Αυτόχθονων Πληθυσμών, η οποία προωθεί 
τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών και διασφαλίζει την πρόσβασή τους στη συνεχή ανάπτυξη σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 
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Η ΕΕ επιδιώκει να ενσωματώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ αυτών και τα δικαιώματα των 
αυτόχθονων λαών, σε όλες τις πτυχές των εξωτερικών της πολιτικών, εντάσσοντάς τα στους 
πολιτικούς της διαλόγους με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς και σε πολυμερή 
φόρουμ όπως τα Ηνωμένα Έθνη, παρέχοντας, παράλληλα, χρηματοδοτική στήριξη. 
 
Σχεδόν κάθε χρόνο από το 1994, οπότε καθιερώθηκε η 9η Αυγούστου ως Διεθνής Ημέρα των 
Αυτόχθονων Λαών του Κόσμου, αρχικά ο Επίτροπος Εξωτερικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας και πλέον η Ύπατη Εκπρόσωπος προβαίνουν σε δήλωση επ’ ευκαιρία του 
εορτασμού της ημέρας αυτής. Στη δήλωση του 2012, η Ύπατη Εκπρόσωπος ένωσε τη φωνή της με 
«τους αυτόχθονες λαούς που τιμούν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά τους και τη συμβολή 
τους στον κόσμο». Επιπλέον, την 9η Αυγούστου ή περί την ημερομηνία αυτή οι αντιπροσωπίες της 
ΕΕ ανά τον κόσμο οργάνωσαν εκδηλώσεις, όπως συναντήσεις με αυτόχθονες ηγέτες, συνεντεύξεις 
Τύπου, άρθρα, συμμετοχή σε σεμινάρια και επισκέψεις σε προγράμματα που χρηματοδοτεί η ΕΕ. 
 
Η ΕΕ συνέχισε να συμμετέχει ενεργά σε φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών στα οποία εξετάζονται 
θέματα απτόμενα των αυτόχθονων πληθυσμών και συμβάλλουν στη συνεργασία των υπηρεσιών 
των ΗΕ που ασχολούνται με τους αυτόχθονες λαούς. Το 2011, η ΕΕ συντάχθηκε με τη συναίνεση 
που διαμορφώθηκε ως προς το σύνηθες ψήφισμα της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, το οποίο 
υποστήριξαν περίπου τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ. Στο ψήφισμα περιλαμβάνεται απόφαση για την 
οργάνωση συνόδου υψηλού επιπέδου της ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης το 2014, η οποία θα 
ονομαστεί παγκόσμια διάσκεψη για τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Η ΕΕ προέβη επίσης σε δήλωση 
σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τους αυτόχθονες πληθυσμούς κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 
Επιτροπής, καθώς και κατά τη σύνοδο του Μηχανισμού Εμπειρογνωμόνων για τα Δικαιώματα των 
Αυτόχθονων Πληθυσμών (EMRIP) που πραγματοποιήθηκε το 2012, έλαβε δε μέρος στον 
διαδραστικό διάλογο με τον Ειδικό Εισηγητή για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, κ. 
James Anaya. Η ΕΕ συνέβαλε ενεργά στη θεματική έκθεση της Ομάδας των ΗΕ για θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διακρατικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων η οποία θα 
παραδοθεί στην 68η Γενική Συνέλευση των ΗΕ, που θα εστιάσει στην κατάσταση των αυτόχθονων 
πληθυσμών, και η οποία αφορά την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων στα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών. 
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Τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών συνέχισαν να ενσωματώνονται στις στρατηγικές 
αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ. Στο έγγραφο στρατηγικής 2007-2013 για την Κολομβία, 
παραδείγματος χάριν, η ΕΕ εξετάζει την ανθρωπιστική κατάσταση και την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών της και περιλαμβάνει στις βασικές 
προτεραιότητες τη θεμελίωση της ειρήνης μέσω της συμμετοχής περιθωριοποιημένων πολιτών 
στην τοπική διακυβέρνηση και τη συμμετοχική οικονομία, καθώς και την προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη χρηστή διακυβέρνηση και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. 
Έτερο παράδειγμα είναι η ρητή συμπερίληψη των αυτόχθονων πληθυσμών στη στήριξη για τον 
εκσυγχρονισμό του κράτους, την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και την κοινωνική ένταξη 
στο πλαίσιο του εγγράφου στρατηγικής 2007-2013 για το Περού. 
 
Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτοι και υφίστανται έντονες πιέσεις σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως 
καταδεικνύεται σε πολυάριθμες διεθνείς εκθέσεις, όπως οι εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ 
για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 
Η ΕΕ παρέχει επίσης άμεση στήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται 
με ζητήματα που αφορούν τους αυτόχθονες πληθυσμούς, ιδίως δυνάμει του Ευρωπαϊκού Μέσου 
για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ). Από το 2011, το ΕΜΔΔΑ 
χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ, που στοχεύει στην ενίσχυση του 
δικτύου των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών, το οποίο 
παρακολουθεί και καταγράφει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτόχθονων 
πληθυσμών στην Ασία, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε τοπικό και διεθνές επίπεδο όσον αφορά 
τα δικαιώματα των αυτοχθόνων και την προστασία των ατόμων και των ομάδων που προάγουν και 
προασπίζονται τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών στην Ασία. Το πρόγραμμα αυτό, που 
επικεντρώνεται στο Νεπάλ, το Μπαγκλαντές, την Ινδία, την Καμπότζη, την Ινδονησία, τη 
Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη, έχει στόχο να καλύψει την απουσία νομικής 
αναγνώρισης και κατάλληλων πολιτικών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
αυτοχθόνων πληθυσμών στην Ασία, όπου διαβιούν περίπου 200 από τα συνολικά 350 εκατομμύρια 
αυτοχθόνων που εκτιμάται ότι ζουν σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
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Στις εν λόγω χώρες, οι περισσότεροι αυτόχθονες λαοί ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, 
υφίστανται κάθε μορφής διακρίσεις, έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις διαδικασίες λήψης 
πολιτικών αποφάσεων και τη δικαιοσύνη και υφίστανται παραβιάσεις τόσο των ατομικών όσο και 
των συλλογικών τους δικαιωμάτων. Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων συμμετοχής των αυτόχθονων 
πληθυσμών στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που επηρεάζουν τα δικαιώματά τους προκαλούνται 
συχνά από τη μη αποδοχή της αρχής της ελεύθερης, πρότερης και συνειδητής συναίνεσης και των 
πρακτικών της διαστάσεων. Η μη αναγνώριση των δικαιωμάτων έγγειας ιδιοκτησίας των 
αυτόχθονων πληθυσμών έχει καταλήξει σε εκτεταμένα φαινόμενα διαρπαγής γαιών και 
εξαναγκαστικού εκτοπισμού που σχετίζονται με φυτείες, εξορυκτικές δραστηριότητες μεγάλης 
κλίμακας, κατασκευή φραγμάτων, έργα υποδομής και προστατευόμενες περιοχές. Επιπλέον, πολλές 
περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών δεν 
καταγράφονται και δεν καταγγέλλονται, καθότι η ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων των 
αυτόχθονων πληθυσμών όσον αφορά τα δικαιώματά τους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και οι 
δραστηριότητες συνηγορίας είναι πολύ περιορισμένες, ειδικότερα σε περιοχές συγκρούσεων, 
γεγονός που καθιστά ουσιαστικής σημασίας το έργο των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των 
αυτοχθόνων πληθυσμών. 
 
Το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνει ένα σημείο δράσης για 
τους αυτόχθονες λαούς: «Επανεξέταση και περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής που 
σχετίζεται με την Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών ενόψει της 
Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους Αυτόχθονες Πληθυσμούς που θα πραγματοποιηθεί το 2014». 
 

30 Ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 

 
Στις 22 Ιανουαρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD). Πρόκειται για ιστορική εξέλιξη, 
καθότι η CRPD αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που 
κύρωσε η ΕΕ ως «οργάνωση περιφερειακής ενοποίησης». Η ΕΕ συμμετείχε ενεργά στη διάσκεψη 
των κρατών μερών της CRPD, για πρώτη φορά ως μέρος, τον Σεπτέμβριο του 2011. Τον Οκτώβριο 
του 2012, το Συμβούλιο αποφάσισε να συγκροτήσει ένα πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ όπως απαιτείται 
από το άρθρο 33.2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία. Το πλαίσιο της ΕΕ θα προωθεί, θα προστατεύει και θα παρακολουθεί την εφαρμογή της 
CRPD στην ενωσιακή νομοθεσία και πολιτική, καθώς και σε ό,τι αφορά την «εσωτερική» 
εφαρμογή της Σύμβασης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, δηλαδή όταν ενεργούν ως δημόσια 
διοίκηση. 
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Στόχος της CRPD είναι να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους ισότιμα προς τους υπόλοιπους πολίτες. Η CRPD ορίζει στοιχειώδεις κανόνες για 
την προστασία ολόκληρου του φάσματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών των ατόμων με αναπηρία. Από την πλευρά της ΕΕ αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζεται πως 
οι πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, οι νομοθετικές και οι προγραμματικές δράσεις συμμορφώνονται προς 
τις διατάξεις της CRPD για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, εντός των ορίων των 
αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Στη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για την περίοδο 2010-2020, η 
οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2010 και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εφαρμογής των 
διατάξεων της CPRD τόσο σε ενωσιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, η «εξωτερική 
δράση» αναγνωρίζεται ως ένας εκ των οκτώ βασικών τομέων δράσης. Η στρατηγική συμπληρώνει 
και στηρίζει τις δράσεις των κρατών μελών, τα οποία φέρουν την κύρια ευθύνη για τις πολιτικές 
σχετικά με την αναπηρία. Η αναπηρία έχει επίσης επισημανθεί ως τομέας δραστηριότητας στο 
πρόσφατα εγκριθέν σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. 
 
Το ζήτημα της αναπηρίας τέθηκε επί τάπητος όλο και συχνότερα στους πολιτικούς και 
εξειδικευμένους διαλόγους της ΕΕ (ακόμα και στο πλαίσιο των διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα) με τις τρίτες χώρες. Το 2012, η αναπηρία συζητήθηκε ως θέμα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Αφρικανική Ένωση, τη Χιλή, 
το Μεξικό, τη Νέα Ζηλανδία, την Παλαιστινιακή Αρχή, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Σε αυτό 
συνεισέφερε και η κύρωση της CRPD από την ΕΕ. Ειδικότερα, η ΕΕ ζήτησε την κύρωση και πλήρη 
εφαρμογή της CRPD από όλα τα κράτη. 
 
Στη διάρκεια του 2012, η ΕΕ εξακολούθησε να υποστηρίζει και να προωθεί τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στα σχετικά περιφερειακά και διεθνή φόρουμ. 
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Η ΕΕ εξακολούθησε επίσης να προστατεύει και να προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία εκτός της ΕΕ, εντάσσοντας συστηματικά τα άτομα με αναπηρία στην αναπτυξιακή 
συνεργασία της ΕΕ. Η χρηματοδότηση για τα άτομα με αναπηρία παρέχεται από διάφορα 
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως για παράδειγμα το Μέσο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη 
(ΜΣΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), o Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας και 
Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ) και το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ). Το 2012, η ΕΕ χρηματοδότησε πάνω από 80 σχέδια σε πάνω από 50 χώρες-
εταίρους (με προϋπολογισμό που υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατ. ευρώ). 
 
Σύμφωνα με τη δράση 30 β) του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, 
τον Αύγουστο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε την επικαιροποίηση της 
επεξηγηματικής διακοίνωσης σχετικά με την αναπηρία και την ανάπτυξη σύμφωνα με τη Σύμβαση 
των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΑΔ) 

Η ΕΕ ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες το 2012 ώστε να προωθηθεί παγκοσμίως το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου του 2005 για την 
προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο δεν είναι ταυτόσημο με το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτελείται από 
τις τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, τα πρόσθετα πρωτόκολλα που προσαρτώνται σε 
αυτές, άλλες διεθνείς συμφωνίες και το εθιμικό δίκαιο. Όλες αυτές οι πράξεις μαζί έχουν σκοπό την 
προστασία προσώπων τα οποία δεν λαμβάνουν, ή δεν λαμβάνουν πλέον, άμεσα μέρος σε 
εχθροπραξίες (π.χ. άμαχοι, αιχμάλωτοι πολέμου και άλλοι κρατούμενοι, ασθενείς και τραυματίες), 
και επίσης τον περιορισμό των πολεμικών μέσων και μεθόδων (μεταξύ των οποίων η στρατηγική 
τακτική και τα όπλα) ώστε να αποφευχθούν περιττά δεινά και καταστροφές1. 

                                                 
1 Συνοπτικός κατάλογος των πράξεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου παρατίθεται στο 

Παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου περί ΔΑΔ. 
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Τα κράτη μέλη σημείωσαν πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που ανέλαβαν κατά 
την 31η Διεθνή Διάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου το 2011. Τα 
κράτη μέλη επανέλαβαν τις δεσμεύσεις σχετικά με την κύρωση των συνθηκών κατά τη συνεδρίαση 
των Ηνωμένων Εθνών περί κράτους δικαίου σε υψηλό επίπεδο τον Σεπτέμβριο. Στις 7 Ιουνίου 
2012, η Αυστρία κύρωσε τη Σύμβαση του 2006 για την προστασία όλων των προσώπων από βίαιη 
εξαφάνιση, ενώ η Φινλανδία και η Πολωνία κύρωσαν τη Σύμβαση της Οτάβα του 1997 για την 
απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά 
προσωπικού και για την καταστροφή τους, στις 9 Ιανουαρίου 2012 και στις 27 Δεκεμβρίου 2012 
αντιστοίχως. Με τις κυρώσεις αυτές, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι πλέον μέρη της Σύμβασης της 
Οτάβα. Σε ορισμένα κράτη μέλη διεξάγονται εργασίες για την κύρωση της Σύμβασης κατά των 
βίαιων εξαφανίσεων και άλλων συμβάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που καλύπτονται 
από τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC). 

Η ΕΕ επανέλαβε τη σπουδαιότητα της εφαρμογής του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε 
πολλές δηλώσεις που έγιναν στα ΗΕ το 2012. Σε δήλωση που έγινε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των 
ΗΕ για την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις (25 Ιουνίου), η ΕΕ διαπίστωσε με 
δυσαρέσκεια ότι τα μέρη που εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις συχνά δεν συμμορφώνονται με 
τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του ισχύοντος διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, του διεθνούς δικαίου 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαίου περί προσφύγων για τον σεβασμό και την 
προστασία των αμάχων. Η ΕΕ συμμερίζεται τη βαθιά ανησυχία του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ 
για καταστάσεις, μεταξύ άλλων σε Αφγανιστάν, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό και Σομαλία, όπου οι άμαχοι, και ιδιαίτερα οι γυναίκες και τα παιδιά, εξακολουθούν να 
υφίστανται διάφορες μορφές άκρατης βίας. Η ΕΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για την ανθρωπιστική 
επίπτωση της χρήσης όπλων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Έχει καταγράψει την άποψη της 
Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, κατά την οποία η χρήση εκρηκτικών ευρείας εμβέλειας 
πρέπει να αποφεύγεται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, και ζήτησε να αντιμετωπιστεί το θέμα πιο 
συστηματικά και προληπτικά. Η ΕΕ σημείωσε ότι η ενίσχυση της λογοδοσίας είναι σημαντικό 
στοιχείο για να συμμορφωθούν όσοι εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις περισσότερο με τις 
διεθνείς υποχρεώσεις τους και τόνισε ότι οι εθνικές αρχές είναι οι κυρίως υπεύθυνες για τη 
διασφάλιση της λογοδοσίας. Η ΕΕ θεωρεί ωφέλιμη την αυξημένη χρήση επιτροπών διερεύνησης 
και ερευνητικών αποστολών, παράλληλα με την καταγγελία παρόμοιων καταστάσεων στο Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο. Η ΕΕ υποστήριξε τη δημιουργία περιβάλλοντος όπου όλα τα πρόσωπα, 
ιδρύματα και οντότητες λογοδοτούν σύμφωνα με τους νόμους και τις διαδικασίες κατά το 
εφαρμοστέο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τάχθηκε υπέρ της ενεργού συμμετοχής όλων των 
κρατών στις προσπάθειες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για καλύτερη 
συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. 
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Σε δήλωση στην Έκτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 22 
Οκτωβρίου 2012 για το καθεστώς των πρόσθετων πρωτοκόλλων των συμβάσεων της Γενεύης, η 
ΕΕ τόνισε ότι η προαγωγή και η τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου έχει καίρια σημασία 
για την προστασία των θυμάτων ένοπλων συγκρούσεων. Η ΕΕ απηύθυνε έκκληση στα κράτη που 
δεν είχαν προσχωρήσει ακόμη σε όλα τα πρόσθετα πρωτόκολλα των συμβάσεων της Γενεύης να το 
πράξουν. Όπου ισχύει και ενδείκνυται, η ΕΕ ενθαρρύνει όλα τα μέρη να εξετάσουν την αξιοποίηση 
των υπηρεσιών της Διεθνούς Διερευνητικής Επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 90 του 
πρόσθετου Πρωτοκόλλου αριθ. 1 του 1977 των συμβάσεων της Γενεύης. Σε δήλωση που έκανε 
κατά την Τέταρτη Επιτροπή στις 9 Νοεμβρίου για τις πρακτικές των Ισραηλινών που παραβιάζουν 
τα ανθρωπιστικά δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, η ΕΕ υπενθύμισε ότι το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο είναι εφαρμοστέο στην Παλαιστίνη, συμπεριλαμβανομένης της τέταρτης 
Σύμβασης της Γενεύης για την προστασία των αμάχων, και ζήτησε να γίνει πλήρως σεβαστό το 
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο σε αυτό το πλαίσιο. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση στις 13 
Δεκεμβρίου για την ενίσχυση του συντονισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αρωγής προς 
τους θεομηνιόπληκτους, η ΕΕ ζήτησε από όλα τα κράτη και τα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις 
τους δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ζήτησε από τα εμπλεκόμενα μέρη να 
προστατεύσουν τους ασκούντες ιατρικά καθήκοντα, τα μέσα μεταφοράς τους, την υγειονομική 
ιδιοκτησία και τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το σχετικό διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένου του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. 

Κατά τη διάσκεψη των ΗΕ για τη Συνθήκη για το εμπόριο όπλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη μέλη της κατέστησαν σαφές ότι πρέπει να απαγορεύεται η μεταφορά οπλισμού σε 
περιπτώσεις όπου υφίσταται πρόδηλος κίνδυνος χρήσης του για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς 
δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. 
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Η ΕΕ έχει κάνει επανειλημμένως έκκληση σε όλα τα μέρη της συριακής διένεξης να τηρήσουν το 
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Στις 23 Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα 
οποία καταδικάζεται η βία κατά του άμαχου πληθυσμού και γίνεται έκκληση στις συριακές αρχές 
για την εγγύηση της ασφάλειας των δημοσιογράφων στη χώρα. Στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου εκφράστηκε ικανοποίηση για το ψήφισμα της Γενικής 
Συνέλευσης των ΗΕ για τη Συρία και λύπη για τον μεγάλο αριθμό αμάχων θυμάτων, ενώ 
παράλληλα απευθύνθηκε έκκληση στον Πρόεδρο Άσαντ για άμεσο τερματισμό της δολοφονίας 
αμάχων. Η ΕΕ κάλεσε όλα τα μέρη να σεβαστούν την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των 
ανθρωπιστικών οργανώσεων, και καταδίκασε τις παράνομες επιθέσεις κατά του ιατρικού 
προσωπικού που φέρει το σύμβολο της ερυθράς ημισελήνου. Στις 15 Μαρτίου, στην επέτειο της 
εξέγερσης, η Ύπατη Εκπρόσωπος καταδίκασε τη δολοφονία αμάχων, ζήτησε την άμεση 
ανθρωπιστική πρόσβαση και έρευνα στα ευρήματα της Διεθνούς Ανεξάρτητης Εξεταστικής 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία έχουν διαπραχθεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και άλλες 
βάναυσες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων από το καθεστώς. Στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου εκφράστηκαν ανησυχίες για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής 
κατάστασης των αμάχων στη Συρία και απευθύνθηκε έκκληση στις συριακές αρχές να δώσουν 
άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στις ανθρωπιστικές οργανώσεις σε όλες τις περιοχές της Συρίας. 
Η ΕΕ εξέφρασε ικανοποίηση για το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία, καθώς και για την παράταση της εντολής της 
Διεθνούς Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει ατιμωρησία 
για όσους διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και άλλες βάναυσες παραβιάσεις των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
 
Στις 27 Μαΐου, η Ύπατη Εκπρόσωπος προέβη σε δήλωση που καταδίκαζε κατηγορηματικά τη 
σφαγή πάνω από ενενήντα ατόμων στο πλαίσιο της δράσης του συριακού καθεστώτος κατά του 
άμαχου πληθυσμού της χώρας. Στις 23 Ιουλίου, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία 
εκφράζεται βαθιά ανησυχία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις 
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Συρία. Η ΕΕ ζήτησε από όλα τα μέρη την τήρηση του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και την πλήρη και ασφαλή πρόσβαση για το προσωπικό των 
ανθρωπιστικών οργανώσεων. Στις 15 Οκτωβρίου, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου απηύθυναν 
έκκληση σε όλα τα μέρη της διένεξης να τηρήσουν πλήρως τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις 
τους για την προστασία των αμάχων και επιβεβαίωσαν την υποστήριξη της ΕΕ προς τις έρευνες της 
Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής, περιλαμβανομένων των ερευνών για ισχυρισμούς περί 
εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου, η ΕΕ εξέφρασε ικανοποίηση για το ψήφισμα περί Συρίας της 
Τρίτης Επιτροπής της ΓΣΗΕ και ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ να αντιμετωπίσει 
κάθε παράμετρο της κατάστασης στη Συρία, εξετάζοντας και την πιθανή παραπομπή στο Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο. 



 
9431/13  ΜΑΚ/θμ 126 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    EL 

 
Όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 14 Μαρτίου 2012, η Ύπατη Εκπρόσωπος 
εξέδωσε δήλωση στην οποία εκφράζει ικανοποίηση για την ετυμηγορία του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου στην υπόθεση του κ. Lubanga Dyilo. Στις 7 Ιουνίου, η Ύπατη Εκπρόσωπος 
καταδίκασε τον φόνο αμάχων από τις ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή Κίβου και υπενθύμισε τη 
σταθερή δέσμευση της ΕΕ να πατάξει την ατιμωρησία και να παραπέμψει τους εγκληματίες στη 
δικαιοσύνη. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου, επισημάνθηκε η επιδείνωση της 
ασφάλειας και της ανθρωπιστικής κατάστασης στην ανατολική ΛΔΚ και κλήθηκαν όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη να δώσουν πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου του Νοεμβρίου, επαναλήφθηκε αυτή η έκκληση και υπογραμμίστηκε ότι πρέπει να 
λογοδοτήσουν όλοι όσοι ευθύνονται για βία εναντίον αμάχων, ιδίως εναντίον γυναικών και 
παιδιών. 
 
Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 για την ειρηνευτική διαδικασία στη 
Μέση Ανατολή, υπενθυμίστηκε ότι πρέπει να εφαρμοστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στην 
Παλαιστίνη, στο οποίο περιλαμβάνεται η τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης για την προστασία των 
αμάχων. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου για την ειρηνευτική διαδικασία 
στη Μέση Ανατολή εκφράστηκαν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση στη Γάζα και το Ισραήλ, 
καταδικάστηκε η ηθελημένη στόχευση αθώων αμάχων και ζητήθηκε από όλα τα μέρη να τηρήσουν 
πλήρως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. 
 
Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 2012 υπενθυμίστηκε στην κυβέρνηση 
του Σουδάν ότι είναι υπεύθυνη για την προστασία όλων των αμάχων εντός της επικράτειας της 
χώρας, ζητήθηκε η πλήρης συνεργασία με το ΔΠΔ και υπογραμμίστηκε η σπουδαιότητα της 
λογοδοσίας για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου. Στις 3 Μαρτίου, η Ύπατη Εκπρόσωπος εξέδωσε δήλωση με την οποία λαμβάνει υπόψη 
την απόφαση του ΔΠΔ να εκδώσει ένταλμα σύλληψης του Υπουργού Άμυνας του Σουδάν, 
Αμπντελραχίμ Μοχάμεντ Χουσεΐν, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα 
πολέμου, υπενθυμίζοντας ότι τα σοβαρότατα εγκλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα δεν 
πρέπει να μείνουν ατιμώρητα. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου, εκφράστηκαν 
ανησυχίες για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στο νότιο Κορντοφάν και τον 
Γαλάζιο Νείλο και κλήθηκαν οι σουδανικές αρχές να επιτρέψουν την άμεση και απρόσκοπτη 
πρόσβαση στις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις. Στις 18 Οκτωβρίου, η Ύπατη Εκπρόσωπος 
καταδίκασε την επίθεση κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων της UNAMID και ζήτησε από την 
κυβέρνηση του Σουδάν να διασφαλίσει ότι οι δράστες θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη. 
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Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου για το Μάλι, ζητήθηκε από όλα τα μέρη 
της διένεξης να τηρήσουν πλήρως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και να δώσουν άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Το Συμβούλιο 
επαινεί επίσης τα γειτονικά κράτη για τη βοήθειά τους σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δυνάμει του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στις 17 Μαΐου, η Ύπατη Εκπρόσωπος εξέφρασε ανησυχίες για 
την παράδοση βασικής ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς το βόρειο Μάλι ελέγχεται από τους 
αντάρτες, και ζήτησε από όλα τα μέρη να ανοίξουν διόδους για την παράδοση της ανθρωπιστικής 
βοήθειας. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου, επιβεβαιώθηκε η δέσμευση 
της ΕΕ να βοηθήσει το Μάλι στη διευθέτηση της κρίσης με συνεχείς ανθρωπιστικές προσπάθειες 
και υπενθυμίστηκε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των 
ανθρωπιστικών φορέων στις ευάλωτες ομάδες. 
 
Η ΕΕ εξακολούθησε να ασχολείται με το θέμα των ιδιωτικών εταιρειών παροχής στρατιωτικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας και εμμένει στην πρόληψη και την αποκατάσταση κάθε 
παραβίασης ή κατάχρησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα μπορούσε να συνδέεται με τη δράση 
των ιδιωτικών εταιρειών παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας (PMSC). Η 
ΕΕ προσδίδει πολύ μεγάλη σημασία στον ανοικτό και συμμετοχικό διάλογο που θα συμβάλει στην 
καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας της συζήτησης περί ρύθμισης, παρακολούθησης και 
εποπτείας της δράσης των ιδιωτικών εταιρειών παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
ασφαλείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ θεωρεί το έγγραφο του Montreux θεμελιώδες, καθώς ορίζει 
τις σχετικές διεθνείς νομικές υποχρεώσεις και τις ορθές πρακτικές για τα κράτη ως προς τις 
επιχειρήσεις των ιδιωτικών εταιρειών παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας 
κατά τη διάρκεια ένοπλης σύγκρουσης. Στις 26 Ιουλίου 2012, η ΕΕ ήταν ο πρώτος διεθνής 
οργανισμός που υποστήριξε δημοσίως το έγγραφο του Montreux. 
Η ΕΕ εξακολούθησε επίσης να συμμετέχει ενεργά στην ανοιχτή διακυβερνητική ομάδα για τις 
ιδιωτικές εταιρείες παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας, η οποία 
συστήθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ και η οποία διεξήγαγε τη δεύτερη 
συνεδρίασή της στις 13-17 Αυγούστου 2012. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ κάλεσε επίσης λοιπές τρίτες 
χώρες να στηρίξουν το έγγραφο του Montreux, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην εφαρμογή των 
υφιστάμενων διεθνών υποχρεώσεων. 
 
Η ΕΥΕΔ, ως εργοδότης ιδιωτικών εταιρειών παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
ασφαλείας όσον αφορά ορισμένες υπηρεσίες, ξεκίνησε να επανεξετάζει τις συμβάσεις με τις εν 
λόγω εταιρείες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι πλήρως συμβατές με το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο και άλλους ισχύοντες νομικούς κανόνες και ότι θα υπάρξει λογοδοσία για 
κάθε ενδεχόμενη παραβίαση. 
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Η ΕΕ συνέχισε να υποστηρίζει την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο πλαίσιο της 
ανθρωπιστικής βοήθειας το 2012. Η Επίτροπος κα Kristalina Georgieva κατήγγειλε παραβιάσεις 
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων, όπως στη Συρία και 
το Μάλι, και κάλεσε τους αντιμαχομένους να τηρούν τον νόμο και να προστατεύουν όσους δεν 
λαμβάνουν μέρος στις εχθροπραξίες, ιδίως με την εξασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης των 
ουδέτερων ανθρωπιστικών οργανώσεων. Στον λόγο που εκφώνησε στις 6 Νοεμβρίου 2012 για την 
«Ανθρωπιστική ανταπόκριση στην κρίση στη Συρία», η Επίτροπος κα Georgieva τόνισε ότι το 
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο αποτελεί υποχρέωση για όλα τα μέρη της σύγκρουσης. Στις 4 
Δεκεμβρίου 2012, στον λόγο της για τη διάσκεψη του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους 
Πρόσφυγες με θέμα «Οι αρχές στην πράξη: Διασφάλιση της ανθρωπιστικής δράσης», η Επίτροπος 
κα Georgieva επεσήμανε ότι οι ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της αμεροληψίας, της 
ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας είναι επίκαιρες όσο ποτέ πριν, στο σημερινό πλαίσιο των 
νέων παραγόντων ανθρωπιστικής ανταπόκρισης. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2012, η ΕΕ χρηματοδότησε σχέδιο το οποίο εφαρμόστηκε από το 
Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Ινστιτούτο Υπερπόντιας Ανάπτυξης, για να 
διαπιστωθούν οι τρόποι με τους οποίους εφαρμόζονται στην πράξη οι ανθρωπιστικές αρχές, ώστε 
να βελτιωθεί η εφαρμογή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τις 
ανθρωπιστικές αρχές διεξήχθη στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο του 2012. Η Επιτροπή 
χρηματοδότησε επίσης ένα άλλο σχέδιο, το οποίο εφαρμόζεται από το Ελβετικό Ίδρυμα για την 
Άρση Ναρκοπεδίων και την Έκκληση της Γενεύης, όσον αφορά την παροχή κατάρτισης σε 
ένοπλους μη κρατικούς φορείς σχετικά με θέματα διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και συναφείς 
ανθρωπιστικούς κανόνες. 
 
Τέλος, η ΕΕ χρηματοδότησε σχέδιο του Φινλανδικού Ερυθρού Σταυρού για την ευαισθητοποίηση 
των ευρωπαϊκών ανθρωπιστικών οργανώσεων και των εκτελεστικών τους εταίρων που εργάζονται 
σε χώρες επιρρεπείς σε συγκρούσεις ή σε μετασυγκρουσιακές χώρες, σε θέματα διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου και ανθρωπιστικών αρχών. 
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Η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί μήπως η αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειάς της παρεμποδισθεί 
από την εφαρμογή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας με εξωεδαφική εμβέλεια, η οποία 
περιλαμβάνει διατάξεις που ποινικοποιούν την υλική στήριξη καταγεγραμμένων οργανώσεων, 
ανεξάρτητα από τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα των σχετικών δράσεων ή την έλλειψη οποιασδήποτε 
πρόθεσης για την υποστήριξη τρομοκρατικών πράξεων. Μετά την απόφαση του Ανώτατου 
Δικαστηρίου των ΗΠΑ στην υπόθεση Holder κατά ανθρωπιστικού νομοσχεδίου, η οποία 
επιβεβαίωσε τη συνταγματικότητα των διατάξεων του δικαίου των ΗΠΑ που απαγορεύουν την 
παροχή κατάρτισης σε ορισμένες καταγεγραμμένες οντότητες σχετικά με θέματα διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου, η Επιτροπή εξακολούθησε να συζητεί το ζήτημα αυτό με τις αρχές των 
ΗΠΑ σε διάφορα επίπεδα, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. 

VI ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Η ΕΕ θα θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των σχέσεών της με όλες τις τρίτες 
χώρες, περιλαμβανομένων των στρατηγικών εταίρων της. 

 
Πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (3-14 Δεκεμβρίου 2012) στη 
Βραζιλία 
 
Επ' ευκαιρία του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (10 Δεκεμβρίου), 
ημέρα κατά την οποία απονεμήθηκε επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Βραβείο Νομπέλ Ειρήνης για 
το 2012, η αντιπροσωπία της ΕΕ στην Μπραζίλια διοργάνωσε σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
περιλάμβαναν σεμινάριο για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΥΑΔ), προβολές ταινιών, 
συζητήσεις, παρουσίαση έκδοσης για τους ΥΑΔ και μια συναυλία. Οι εκδηλώσεις οργανώθηκαν σε 
συντονισμό και συνεργασία με τα EUNIC (Εθνικά Ινστιτούτα Πολιτισμού της ΕΕ) και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ στην Μπραζίλια, καθώς και με τη Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
Βραζιλίας (SDH), τα Ηνωμένα Έθνη (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών UNAIDS, UNFPA 
και ΗΕ Γυναίκες), την Εισαγγελική Αρχή της Βραζιλίας (Ministèrio Pùblico) και το πανεπιστήμιο 
της Μπραζίλια. Οι εκδηλώσεις εστίασαν γενικά στα ανθρώπινα δικαιώματα και είχαν εορταστικό 
σκοπό. 
Μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της εβδομάδας ήταν το σεμινάριο για τους υπερασπιστές 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Διευκόλυνσης Τομεακών 
Διαλόγων ΕΕ-Βραζιλίας. Κατά τη διάρκειά του συναντήθηκαν οι πιο αντιπροσωπευτικοί και 
γνωστοί ΥΑΔ της χώρας (όλοι τους ζουν υπό καθεστώς απειλής και προστατεύονται, ενώ 
δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς), οργανώσεις που τους υπερασπίζονται καθώς και 
εκπρόσωποι τόσο του εθνικού όσο και του κρατικού προγράμματος προστασίας ΥΑΔ. Οι διάφοροι 
συμμετέχοντες περιέγραψαν με γλαφυρό τρόπο πώς είναι η ζωή υπό καθεστώς απειλής. 
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31 Πραγματικός αντίκτυπος μέσω ειδικά προσαρμοσμένων προσεγγίσεων  

 

Η ενότητα 31 «Πραγματικός αντίκτυπος μέσω ειδικά προσαρμοσμένων προσεγγίσεων» του 
σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο 
του 2012, περιλαμβάνει τη δέσμευση να «εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη παρακολούθηση των ανά 
χώρα στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από ετήσιες εκθέσεις προόδου και 
αξιολογήσεις». 

Οι ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΕΕ θεσπίστηκαν με σκοπό να 
επιτευχθεί μια πιο στοχοθετημένη και συνεκτική προσέγγιση στα ζητήματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Έχουν σχεδιαστεί ώστε να οδηγήσουν σε βαθύτερη κατανόηση των 
βασικών προκλήσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επικεντρώσουν τη δράση της 
ΕΕ στις βασικές προτεραιότητες, τόσο πολιτικές όσο και οικονομικές, προσαρμόζοντας, έτσι, πιο 
αποτελεσματικά τη δράση της ΕΕ στον επιδιωκόμενο σκοπό της. 

Από την έναρξη της διαδικασίας, έχουν καταρτιστεί πάνω από 140 ανά χώρα στρατηγικές για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, εκ των οποίων οι 48 έλαβαν την τελική έγκριση της ΕΠΑ το 2012. Τον 
Δεκέμβριο του 2012 δρομολογήθηκε διαδικασία μεταγενέστερης εξέτασης και παρακολούθησης 
της υλοποίησης των ανά χώρα στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
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32 Αντίκτυπος μέσω διαλόγου 

Η ΕΕ δίνει μεγάλη αξία στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, καθώς 
τους θεωρεί αποτελεσματικό εργαλείο διμερούς δέσμευσης και συνεργασίας για την προώθηση και 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και το 2012 συνέχισε να εργάζεται με σκοπό να 
αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους, ιδίως μέσω: 

 
• Στενότερων δεσμών ανάμεσα στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα μέσα 

πολιτικής, ιδίως τις νέες ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επίσης σε 
άλλους τομείς πολιτικής, όπως η μετατροπή του τοπικού διαλόγου με την Κολομβία σε 
διάλογο μεταξύ πρωτευουσών στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. 

 
• Της ενίσχυσης του διαλόγου και της συνεργασίας σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα 

με τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ. Το 2012 ενισχύθηκε η ουσία και η δομή των 
διαλόγων με τη Βραζιλία και το Μεξικό, με την πραγματοποίηση για πρώτη φορά 
συνεδριών υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες. Ένας νέος διάλογος για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα επισημοποιήθηκε με τη Νότια Αφρική, ενώ ξεκίνησαν διαβουλεύσεις σχετικά 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Δημοκρατία της Κορέας.  
 

• Της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών στις διάφορες δομές διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των συνόδων κορυφής, ιδίως με την καλύτερη 
ενσωμάτωσή τους στην ευρύτερη σχέση με την οικεία τρίτη χώρα και με την εστίαση της 
προσοχής στη συνέχεια των διαλόγων μέσω συγκεκριμένων σχεδίων δράσης, νομοθετικών 
μεταρρυθμίσεων και προγραμμάτων που μπορεί να στηρίξει η ΕΕ μέσω των μηχανισμών 
της, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στο πλαίσιο συνεργασίας. Οι διάλογοι για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της ΕΠΓ συνέχισαν να αποτελούν βέλτιστη πρακτική 
στον τομέα αυτό. 
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• Ιδιαίτερης προσοχής στη διαμόρφωση του θεματολογίου των διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, με έμφαση στην εγχώρια κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων περιπτώσεων, με παράλληλη ανταπόκριση σε 
αιτήματα από χώρες-εταίρους να συζητηθούν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
εσωτερικό της ΕΕ σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα πολυμερή ζητήματα 
που απασχολούν τα ΗΕ και τις σχετικές περιφερειακές οργανώσεις εγγράφονται πλέον ως 
πάγια σημεία στο θεματολόγιο των διαλόγων. 

 

Ως μέρος αυτής της βέλτιστης πρακτικής πραγματοποιήθηκαν ευρείες διαβουλεύσεις με την 
κοινωνία των πολιτών, τόσο στην έδρα της ΕΕ όσο και στην εκάστοτε χώρα, καθώς και σύντομη 
ενημέρωση μετά τη διεξαγωγή των διαλόγων. Επιπλέον, το 2012 διεξήχθησαν 12 ειδικά σεμινάρια 
για την κοινωνία των πολιτών, τα οποία τροφοδοτούν τους επίσημους διαλόγους για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

 

Επίσημοι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή συνεδριάσεις υποεπιτροπών έλαβαν χώρα το 
2012 με τους ακόλουθους εταίρους: Αφρικανική Ένωση, Αργεντινή, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, 
Βραζιλία, Λευκορωσία, Καμπότζη, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Γεωργία, Ινδονησία, Ιορδανία, Κιργιζία, 
Λάος, Λίβανος, Μεξικό, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Μαρόκο, Πακιστάν, Παλαιστινιακή Αρχή, 
Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν και Βιετνάμ. Διαβουλεύσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
πραγματοποιήθηκαν με την Ιαπωνία, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και υποψήφιες χώρες (πΓΔΜ, Ισλανδία, 
Μαυροβούνιο και Τουρκία). 

 

Το 2012 δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν σύνοδοι των καθιερωμένων διαλόγων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με την Αίγυπτο, τη Σρι Λάνκα και την Τυνησία. Οι σύνοδοι με την 
Αλγερία, την Ινδία, το Ισραήλ, το Λάος, το Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν αναβλήθηκαν για τις 
αρχές του 2013. Ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Ιράν έχει ανασταλεί από το 2006. 
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Ανεπίσημες σύνοδοι, ιδίως μέσω βιντεοδιασκέψεων και στη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη, 
πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του έτους, με αυξανόμενο αριθμό εταίρων, για 
πολύπλευρα ζητήματα και προτεραιότητες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

Επιπροσθέτως, σχεδόν και οι 79 χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού που 
αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας του Κοτονού συμμετείχαν σε διάλογο με την ΕΕ 
βάσει του άρθρου 8 της Συμφωνίας, ο οποίος καλύπτει επίσης την τακτική αξιολόγηση των 
εξελίξεων όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών, 
του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συμφωνίας του 
Κοτονού, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου συνιστούν 
βασικές συνιστώσες της Συμφωνίας και κατά συνέπεια υπόκεινται στη ρήτρα διευθέτησης 
διαφορών του άρθρου 96, βάσει της οποίας μπορούν να διεξαχθούν διαβουλεύσεις και να ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένης (ως έσχατου μέτρου) της αναστολής εφαρμογής της 
Συμφωνίας όσον αφορά μια συγκεκριμένη χώρα. Το 2012, εξακολούθησαν να ισχύουν τα δέοντα 
μέτρα, μεταξύ των οποίων και αναφορές δανεισμού από την ΕΤΕπ, για πέντε χώρες: τη 
Ζιμπάμπουε, τα Φίτζι, τη Γουινέα, τη Γουινέα Μπισάου και τη Μαδαγασκάρη. 

Επιπλέον, το 2012, αρκετά κράτη μέλη διεξήγαγαν διμερείς διαλόγους με τρίτες χώρες. Οι εν λόγω 
διμερείς διάλογοι στηρίζουν το πλαίσιο διαλόγων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
προσθέτοντας στοιχεία από την ίδια εμπειρία και τεχνογνωσία των κρατών μελών, για παράδειγμα 
όσον αφορά την επιτυχή μετάβαση στη δημοκρατία. 

33 Αποτελεσματική χρήση και διάδραση των μέσων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ  

 
Η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν χρησιμοποιήθηκε ως βάση για νέα περιοριστικά μέτρα 
έναντι τρίτης χώρας το 2012. Ξεκίνησε μια συζήτηση με θέμα την ανάπτυξη κριτηρίων για την 
εφαρμογή της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία θα λάβει υπόψη τις εκκλήσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών για πιο συνεπή και συγκροτημένη 
εφαρμογή της ρήτρας με όλες τις χώρες-εταίρους. 
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VII ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

34 Προαγωγή της αποτελεσματικής πολυμέρειας – 35 Αποτελεσματικός καταμερισμός των 
βαρών στο πλαίσιο των ΗΕ  

 
Η ΕΕ είναι πλήρως προσηλωμένη σε ένα ισχυρό και αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προάγει την περαιτέρω ανάπτυξη και παγκόσμια εφαρμογή 
οικουμενικών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ προωθεί ενεργά τις σχετικές με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα προτεραιότητές της τόσο στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών όσο και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συμμετέχει όλο και 
περισσότερο με χώρες από όλες τις περιοχές σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν πραγματικά στην 
προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη δράση 34 του σχεδίου δράσης 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία το 2012, η ΕΕ ανέλαβε τη δέσμευση να 
καταστήσει ακόμα πιο αποτελεσματική τη συμμετοχή της στα εν λόγω φόρουμ μέσω ετήσιας 
προσέγγισης και συστηματικής προβολής των ενωσιακών προτεραιοτήτων στα ΗΕ, καθώς και 
μέσω της ενίσχυσης του υπάρχοντος συστήματος καταμερισμού των βαρών με τα κράτη μέλη. 
 

Εξηκοστή έβδομη σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

 
Η Τρίτη Επιτροπή (κοινωνικά, ανθρωπιστικά και πολιτιστικά θέματα) της 67ης συνόδου της 
Γενικής Συνέλευσης διήρκεσε τυπικά από τις 8 Οκτωβρίου μέχρι τις 28 Νοεμβρίου και τα 
αποτελέσματά της επιβεβαιώθηκαν από την ολομέλεια των ΗΕ τον Δεκέμβριο του 2012. 
 
Στο τέλος της συνόδου, η Τρίτη Επιτροπή είχε εγκρίνει 61 ψηφίσματα, τα 15 ύστερα από 
ψηφοφορία. 
Η ΕΕ κατάφερε να επιτύχει τους κύριους στόχους της για την εν λόγω σύνοδο: και οι πέντε 
πρωτοβουλίες της ΕΕ εγκρίθηκαν από την Τρίτη Επιτροπή με σημαντικά αποτελέσματα. 
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Το ψήφισμα για την αναστολή εκτέλεσης της θανατικής ποινής, που προτάθηκε από έναν ευρύ 
διαπεριφερειακό συνασπισμό και από τον μεγαλύτερο αριθμό συνυποστηρικτών από κάθε άλλη 
φορά, εγκρίθηκε με περισσότερες ψήφους υπέρ απ' ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, πράγμα που 
επιβεβαιώνει την τάση για την κατάργηση της θανατικής ποινής. 
 
Το ψήφισμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μιανμάρ/Βιρμανία εγκρίθηκε με συναίνεση για 
πρώτη φορά από το 2005, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα και μετά από ενέργειες που 
ανέλαβε η ΕΕ όσον αφορά τη χώρα αυτή. Εκφράστηκε ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί και παράλληλα υπογραμμίστηκαν οι εναπομένουσες προκλήσεις στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των εναπομενόντων πολιτικών 
κρατουμένων, της βίας και των διακρίσεων κατά του πληθυσμού Rohingya, καθώς και της 
κατάστασης στις περιοχές των εθνοτικών ομάδων. 
 
Ένα ολοκληρωμένο κείμενο σχετικά με τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας υποβλήθηκε σε συνεργασία με την Ιαπωνία και, 
ως απρόσμενη αλλά ευχάριστη εξέλιξη, το ψήφισμα εγκρίθηκε επίσης χωρίς ψηφοφορία. 
 
Η ΕΕ έθιξε πάλι στην Τρίτη Επιτροπή το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας και ελευθερίας των 
πεποιθήσεων και ένα ολοκληρωμένο κείμενο με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα εγκρίθηκε με 
συναίνεση. Το ψήφισμα του ΟΙΣ για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, των αρνητικών 
στερεοτύπων, του στιγματισμού, των διακρίσεων, της υποκίνησης σε βία και της βίας 
κατοχυρώθηκε, αν και οι διαπραγματεύσεις για την κατάλληλη διατύπωση ήταν εκτενείς στο 
πλαίσιο των αντιδράσεων για ένα βίντεο που προβλήθηκε στο διαδίκτυο και για σκίτσα που 
κυκλοφόρησαν λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου. 
 
Η ΕΕ και η GRULAC κατάφεραν να επιτύχουν συναίνεση για ένα ψήφισμα σχετικά με τα 
δικαιώματα του παιδιού, το οποίο εστίασε στα ιθαγενή παιδιά και παρέτεινε την εντολή της Ειδικής 
Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για θέματα βίας κατά των παιδιών, περιλαμβάνοντας τη 
χρηματοδότησή της στον τακτικό προϋπολογισμό των ΗΕ. 
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Η ΕΕ στήριξε επίσης σθεναρά τα ειδικά ανά χώρα ψηφίσματα για το Ιράν και τη Συρία που 
εγκρίθηκαν με ψηφοφορία, αν και φέτος δεν κατατέθηκε πρόταση μη εξέτασης. Το καναδικό 
ψήφισμα για το Ιράν, το οποίο στήριξε η ΕΕ, εγκρίθηκε με πάνω από 80 ψήφους υπέρ, πράγμα που 
αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας. Το ψήφισμα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στη Συρία υποβλήθηκε από ευρεία διαπεριφερειακή ομάδα με επικεφαλής αραβικές 
χώρες και εγκρίθηκε με την ισχυρότερη στήριξη μέχρι σήμερα για ανά χώρα ψήφισμα που τέθηκε 
σε ψηφοφορία στην Τρίτη Επιτροπή. 
 
Η Τρίτη Επιτροπή σημείωσε πρόοδο και σε άλλες προτεραιότητες της ΕΕ, για παράδειγμα την 
ισότητα των φύλων και την πρόοδο των γυναικών, εγκρίνοντας, χωρίς ψηφοφορία, ένα ψήφισμα 
για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών1 και το πρώτο στην ιστορία ψήφισμα της 
ΓΣΗΕ που καταδικάζει την πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και 
αποσκοπεί στον τερματισμό της. 
 
Η ΕΕ παρέμεινε ενωμένη στη συντριπτική πλειονότητα των ψηφοφοριών για τα ψηφίσματα (13 
από τα 15) και συνεργάστηκε με τρίτες χώρες ώστε να βελτιωθούν τα κείμενα πριν υποβληθούν 
στην Τρίτη Επιτροπή, για παράδειγμα το ψήφισμα για τον ρατσισμό. Τα επιτεύγματα της ΕΕ στη 
διάρκεια των συνόδων της Τρίτης Επιτροπής κατά την 67η ΓΣΗΕ προέκυψαν από σημαντική 
ομαδική προσπάθεια κατά την οποία σχεδόν όλα τα κράτη μέλη συμμετείχαν στον καταμερισμό 
των αρμοδιοτήτων και πολλά (12) στην παρουσίαση των εθνικών πρωτοβουλιών2. Τα μέλη της ΕΕ 
ένωσαν επίσης τις δυνάμεις τους με σκοπό την προβολή και την άσκηση πιέσεων. 
 
Οι προσπάθειες της ΕΕ να εξασφαλίσει στήριξη για ζητήματα ΛΟΑΔ συνεχίστηκαν μέσα από τη 
διοργάνωση μιας διαπεριφερειακής παράλληλης εκδήλωσης υψηλού επιπέδου με θέμα τη σημασία 
της ανάληψης πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της ομοφοβίας, στην οποία έλαβε μέρος ο 
Γενικός Γραμματέας των ΗΕ. 

                                                 
1 Υποστηρίχθηκε από περισσότερους από 100 συνυποστηρικτές από όλες τις περιφέρειες. 
2 Εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών (ΚΧ 

+ ΓΑ), Βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή 
τιμωρίας (ΔΑ), Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων (ΔΑ), Διεθνής σύμβαση για την εξάλειψη κάθε 
μορφής φυλετικών διακρίσεων (ΣΝ + ΒΕ), Τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την απονομή της 
δικαιοσύνης (ΑΥ), Εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις (ΣΔ), Διεθνής σύμβαση για 
την προστασία των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση (ΑΡΓ, ΓΑ και ΜΟ), Ενίσχυση του 
προγράμματος των ΗΕ για την πρόληψη του εγκλήματος και την ποινική δικαιοσύνη (ΙΤ), Επιστροφή 
ή απόδοση των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες καταγωγής (ΕΛ), Σύμβαση για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες και σχετικό προαιρετικό πρωτόκολλο (ΣΔ, ΜΞ και ΝΖ), Επιτροπή για τα 
δικαιώματα του παιδιού (ΣΝ και Κόστα Ρίκα), Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών 
για τους πρόσφυγες (νορδικές χώρες). 
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Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών 

Η ΕΕ ήταν και πάλι πολύ δραστήρια κατά τις τρεις τακτικές συνόδους του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2012, καθώς και κατά την ειδική σύνοδο για την κατάσταση στη 
Συρία. Η εν λόγω χώρα παρέμεινε ψηλά στην ατζέντα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
ολόκληρη τη χρονιά και το Συμβούλιο ενέκρινε ψηφίσματα για τη Συρία σε κάθε σύνοδο, δύο από 
τα οποία προτάθηκαν από την ΕΕ. Η εντολή της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Συρία παρατάθηκε 
μέχρι τον Μάρτιο του 2013. 

Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου τον Μάρτιο, η ΕΕ πρότεινε επίσης ψηφίσματα σχετικά με τη 
Μιανμάρ/Βιρμανία και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (από κοινού με την Ιαπωνία), που 
αμφότερα παρατείνουν τις εντολές των αντίστοιχων Ειδικών Εισηγητών, καθώς και πρωτοβουλίες 
όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία, την ελευθερία των πεποιθήσεων και τα δικαιώματα του 
παιδιού (με την GRULAC), οι οποίες εγκρίθηκαν στο σύνολό τους με συναίνεση. Επιπλέον, η ΕΕ 
στήριξε ένα ψήφισμα που παρατείνει την εντολή του Ειδικού Εισηγητή για το Ιράν. 
 
Τον Ιούνιο, η ΕΕ πρότεινε επιτυχώς τη δημιουργία μιας νέας ειδικής ανά χώρα εντολής, 
λαμβάνοντας διαπεριφερειακή στήριξη, και τον Σεπτέμβριο διορίστηκε Ειδικός Εισηγητής για την 
κατάσταση στη Λευκορωσία. Το Συμβούλιο διόρισε επίσης έναν Ειδικό Εισηγητή για την 
Ερυθραία με τη στήριξη της ΕΕ και ανανέωσε τις εντολές των Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για 
την Αϊτή, την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Σομαλία. 

 
Το Συμβούλιο εξέτασε επίσης την κατάσταση σε άλλες χώρες, όπως στην Τυνησία (οι θετικές 
εξελίξεις υπογραμμίστηκαν στη δήλωση του σημείου 10 της ΕΕ για την τεχνική συνεργασία). Όσον 
αφορά το Μπαχρέιν, τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ στήριξαν την κοινή διαπεριφερειακή 
δήλωση με πρωτοβουλία της Ελβετίας (σημείο 4), εκφράζοντας τις ανησυχίες τους για την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προτρέποντας να εφαρμοστούν οι συστάσεις της 
Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής για το Μπαχρέιν καθώς και να υπάρξει συνεργασία με την 
Ύπατη Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η πραγματοποίηση 
διερευνητικής αποστολής στους ισραηλινούς οικισμούς αποδείχτηκε δύσκολο ζήτημα για την 
ενότητα της ΕΕ. 
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Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των συνόδων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 
2012 ήταν το ευρύ φάσμα παραγόντων που δρομολόγησαν ειδικές ανά χώρα πρωτοβουλίες, 
συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Αφρικανικών Κρατών και της ομάδας αραβικών χωρών που 
τέθηκαν επικεφαλής της πρωτοβουλίας για τη Συρία από τον Σεπτέμβριο. 
  
 
Η ΕΕ στήριξε επίσης το σημαντικό θεματικό έργο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Στήριξε ενεργά μια επιτροπή που συγκροτήθηκε για να ευαισθητοποιήσει σε θέματα βίας και 
διακρίσεων βάσει γενετήσιου προσανατολισμού και έμφυλης ταυτότητας, το έργο της οποίας 
στέφθηκε με επιτυχία παρά την οργανωμένη αποχώρηση του ΟΙΣ. Η ΕΕ συνέβαλε επίσης 
εποικοδομητικά στα ψηφίσματα για τη βία και τις διακρίσεις κατά των γυναικών. Η ΕΕ συνέχισε να 
υπερασπίζεται τη συμμετοχή ΜΚΟ στις συνόδους των ΗΕ και εναντιώθηκε στα αντίποινα εναντίον 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων όσον συνεργάζονται με τους 
μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ. 
 
Πέραν αυτού, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με τρίτες χώρες, 
προώθησαν με επιτυχία θεματικές πρωτοβουλίες (για παράδειγμα όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, την εμπορία ανθρώπων, την αυθαίρετη 
κράτηση, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την ελευθερία της έκφρασης και το διαδίκτυο, τους 
εγχωρίως εκτοπισθέντες και τους αντιρρησίες συνείδησης). 

Η ΕΕ εργάστηκε επίσης με σκοπό να εστιάσει την προσοχή του Συμβουλίου σε πρωτοβουλίες που 
συμβάλλουν πραγματικά στην προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για 
τον σκοπό αυτό συνεργάστηκε με τρίτους εταίρους σε δυνητικά προβληματικές πρωτοβουλίες (για 
παράδειγμα το ψήφισμα της Κούβας για το δικαίωμα στην ειρήνη) και υπερασπίστηκε το 
οικουμενικό κύρος και την παγκόσμια εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο ενός 
ψηφίσματος για τις παραδοσιακές αξίες, μολονότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας παρέμειναν 
αποθαρρυντικά. 

Η ΕΕ επέκτεινε επίσης τις δραστηριότητές της στον τομέα της δημόσιας διπλωματίας και 
συνδιοργάνωσε πολλές συναντήσεις, όπως για παράδειγμα μια παράλληλη εκδήλωση για τις 
γυναίκες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συνεργασία της Βραζιλίας, η 
συμμετοχή στην οποία κρίθηκε ικανοποιητική. 
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Κατά τη διάρκεια των τριών συνόδων η ΕΕ κατάφερε να διατηρήσει την ενότητά της με εξαίρεση 
τις διαφωνίες κατά την ψηφοφορία για τους ισραηλινούς οικισμούς και όσον αφορά τις 
τροποποιήσεις της Ρωσίας στο ψήφισμα για τη Συρία. Ωστόσο η ΕΕ κατέβαλε κάθε δυνατή 
προσπάθεια, τόσο από κοινού όσο και σε διμερές επίπεδο, για να ενθαρρύνει το Ισραήλ να 
επιστρέψει στις συζητήσεις με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μετά τη διακοπή των σχέσεων ύστερα από 
τη δημιουργία διερευνητικής αποστολής για τους ισραηλινούς οικισμούς κατά τη σύνοδο του 
Μαρτίου. Η ΕΕ τάχθηκε επίσης υπέρ της οικουμενικότητας της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης 
και παρότρυνε το Ισραήλ να συνεργαστεί με τον μηχανισμό. 
 
Ενώ ο προϋπολογισμός της ΕΕ περιλαμβάνει ετήσια εισφορά στον προϋπολογισμό της Ύπατης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη στήριξη στοχευμένων 
ενεργειών της τελευταίας, η χρηματοδότηση για το 2012 αποτελεί τμήμα κατ'εξαίρεση ad hoc 
εισφοράς στον προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η ad 
hoc χρηματοδότηση επέτρεψε στην Ύπατη Αρμοστεία να αντιμετωπίσει την απρόβλεπτη αύξηση 
του φόρτου εργασίας στη Βόρειο Αφρική και την Ασία και να μετριάσει τα αποτελέσματα που είχε 
η μείωση των οικονομικών εισφορών εκ μέρους των μελών των Ηνωμένων Εθνών σε μια κρίσιμη 
χρονική στιγμή. 

36 Ενίσχυση περιφερειακών μηχανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 
Η ΕΕ ανέπτυξε τη δράση της για τη στήριξη των περιφερειακών μηχανισμών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων το 2012. 
 
Ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Αφρικανική Ένωση απέκτησε νέα πνοή χάρη σε 
μια σύνοδο υψηλού επιπέδου τον Νοέμβριο, με επικεφαλής από την πλευρά της ΑΕ τη νέα 
Επίτροπο Πολιτικών Υποθέσεων κα Abdullahi και από την πλευρά της ΕΕ τον Ειδικό Εκπρόσωπο 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ. Σταύρο Λαμπρινίδη. Συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα 
αποτελέσματα προς επίτευξη, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία προς την κατάργηση της θανατικής 
ποινής, την εφαρμογή της απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
(γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια) και την ανταλλαγή επιμορφωτικών ενοτήτων σχετικά με το φύλο, 
τα παιδιά και τα ανθρώπινα δικαιώματα για ειρηνευτικές αποστολές. 
 
Η συνεργασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών (LAS) 
ξεκίνησε στη βάση της Διακήρυξης του Καΐρου ανάμεσα στην ΕΕ και τον LAS της 13ης 
Νοεμβρίου 2012. Το κοινό πρόγραμμα εργασίας που εγκρίθηκε στην ίδια σύνοδο περιλαμβάνει τη 
συνεργασία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με επίκεντρο τον διάλογο και την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
ανάπτυξη των μηχανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του LAS και την ένταξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις δραστηριότητες του LAS. 
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Στον διμερείς διαλόγους της με χώρες της Λατινικής Αμερικής, η ΕΕ τόνισε και πάλι τη σημασία 
των ανεξάρτητων περιφερειακών μηχανισμών και την ανάγκη να εξασφαλιστεί το κεκτημένο και η 
ακεραιότητα του Διαμερικανικού Συστήματος Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.  
 
Συνεχίστηκε ο διάλογος με τον ΟΙΣ, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής του ψηφίσματος 16/18 του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλων συναινετικών ψηφισμάτων σχετικά με την 
καταπολέμηση της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και τη θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία των 
πεποιθήσεων.  
 
Αναπτύχθηκε συγκεκριμένη συνεργασία με το Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού όσον αφορά την 
επικύρωση διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω ενός σχεδίου που 
χρηματοδοτείται από το ΕΜΔΔΑ.  
 
Η ΕΕ ενθάρρυνε και παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την έγκριση ενός χάρτη ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από την ASEAN και απεύθυνε έκκληση για τον σεβασμό των διεθνών προτύπων για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα.  
 
Τέλος προσφέρθηκε ισχυρή ενθάρρυνση και πραγματοποιήθηκαν χρήσιμες ανταλλαγές εμπειριών, 
σχετικά με την εφαρμογή των οικουμενικών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τους 
περιφερειακούς μηχανισμούς, τον Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του 14ου ετήσιου 
φόρουμ ΕΕ-ΜΚΟ που ήταν αφιερωμένο στον ρόλο των περιφερειακών μηχανισμών και τη 
συνεργασία τους με την κοινωνία των πολιτών. Την ευκαιρία αυτή εκμεταλλεύθηκε ο μεγάλος 
αριθμός περιφερειακών οργανισμών που εκπροσωπήθηκαν. Στο φόρουμ, την έναρξη του οποίου 
κήρυξε ο ΕΕΕΕ κ. Λαμπρινίδης, υπέβαλαν εισηγήσεις η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα κα Navi Pillay, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα κ. Niels Muiznieks, η Πρόεδρος της Αφρικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
και Λαϊκών Δικαιωμάτων κα Dupe Atoki, η Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Barbara Lochbihler, ο Αντιπρόεδρος της FIDH κ. 
Arnold Tsunga, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι μηχανισμών της κοινωνίας των πολιτών και 
περιφερειακών μηχανισμών, όπως ο ΟΑΚ, ο ΟΑΣΕ, η ASEAN, ο Σύνδεσμος των Αραβικών 
Κρατών και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας. 
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Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτE) 

 
Το 2012 η συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης γνώρισε περαιτέρω 
εμβάθυνση. Μετά το μνημόνιο συμφωνίας του 2007 οι δύο οργανισμοί διατήρησαν τακτικές 
επαφές τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εργασίας, με συνεργασία σε ό,τι αφορά 
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου και εκδημοκρατισμού που βρίσκονται στον 
πυρήνα της σχέσης τους. 
 
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ, με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας ανατέθηκε στην ΕΕ να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR). Τα σχέδιο συμφωνίας σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων που 
καταρτίστηκε το 2011 αποτέλεσε αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων εντός της ΕΕ στο πλαίσιο της 
Ομάδας «Θεμελιώδη Δικαιώματα», καθώς σε ορισμένες ευαίσθητες πλευρές της προσχώρησης 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της θεσμικής συγκρότησης της ΕΕ. Τον Ιούνιο του 
2012 συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις στη βάση των τροποποιήσεων που πρότεινε η ΕΕ. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος και οι σχετικοί Επίτροποι 
συμμετείχαν σε τακτικές συναντήσεις με ανώτατους αξιωματούχους του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα και του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
Η ΕΕ εκτίμησε ιδιαιτέρως το έργο των ομάδων εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
όσον αφορά την παρακολούθηση και την παροχή συμβουλών στα κράτη μέλη του ΣτΕ σχετικά με 
τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Όπως κάθε χρονιά, το 2012 η ΕΕ προχώρησε σε ετήσιες διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο της 
Ευρώπης για θέματα που αφορούν τη διεύρυνσή της. Τον Νοέμβριο του 2012 η ΕΕ προχώρησε σε 
διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα εποπτικά του όργανα κατά την εκπόνηση των 
ετήσιων εκθέσεων προόδου στο πλαίσιο της ΕΠΓ. Η ΕΕ συνέχισε να συνεργάζεται αποδοτικά με 
τον Επίτροπο του ΣτΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενώ επίσης πραγματοποιήθηκαν άμεσες και 
τακτικές επαφές με τον πρόσφατα διορισθέντα Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. 
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Η ΕΕ συνεχίζει να συγκαταλέγεται μεταξύ των φορέων με τη μεγαλύτερη συμβολή στις 
δραστηριότητες του ΣτΕ μέσω της χρηματοδότησης κοινών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Η 
ΕΕ και το ΣτΕ έχουν υλοποιήσει έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό κοινών προγραμμάτων στους 
τομείς του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αγγίζοντας το 
ποσό των 101 εκατ. ευρώ το 2012 (το μέσο ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ φτάνει το 
89%). Μετά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα του Ταμείου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
Ανατολική Εταιρική Σχέση, η ΕΕ εγκαινίασε το 2012 το «Πρόγραμμα για την ενίσχυση της 
δημοκρατικής μεταρρύθμισης στη Νότια Μεσόγειο» του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ (4,8 
εκατ. ευρώ σε 30 μήνες), το οποίο προωθεί την επίτευξη προόδου όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τον εκδημοκρατισμό στις χώρες της Νότιας Μεσογείου, στο 
πνεύμα της ανανεωμένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας της ΕΕ. Παρόμοια βελτιωμένη 
προσέγγιση της συνεργασίας υλοποιήθηκε με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, ώστε να στηριχθεί η 
πρόοδος προς την πλουραλιστική δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο της 
«πρωτοβουλίας ΕΕ-Κεντρικής Ασίας για το κράτος δικαίου» ετοιμάζεται η συνέχεια του 
περιφερειακού κοινού προγράμματος της Επιτροπής της Βενετίας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
νομοθεσίας και πρακτικών στον τομέα της δικαστικής εξουσίας. Στην ανασκόπηση της 
στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, επισημαίνεται ιδίως ότι η Πολιτική Γειτονίας του ΣτΕ 
παρέχει σημαντική στήριξη στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.  
 

ΟΑΣΕ  

 
Η ΕΕ συνέχισε να στηρίζει ουσιαστικά και να συμβάλει καθοριστικά στο έργο του ΟΑΣΕ το 2012. 
Με το ήμισυ σχεδόν των μελών του ΟΑΣΕ, που αυξήθηκαν το 2012 με την είσοδο της Μογγολίας 
ως 57ου συμμετέχοντος κράτους, η ΕΕ εξακολούθησε να στηρίζει τις προσπάθειες του ΟΑΣΕ να 
ενισχυθεί η ασφάλεια μέσα από τις τρεις διαστάσεις του έργου του: 

• την πολιτικοστρατιωτική, 
• την οικονομική και περιβαλλοντική,  
• και την ανθρώπινη διάσταση. 



 
9431/13  ΜΑΚ/θμ 143 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    EL 

Σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη διάσταση, το έτος 2012, κατά το οποίο η Ιρλανδία ήταν η χώρα που 
άσκησε την Προεδρία, έδωσε μεικτά αποτελέσματα. Για δεύτερη συνεχή χρονιά και παρά τις 
σημαντικές προσπάθειες της Προεδρίας και της ΕΕ, το Υπουργικό Συμβούλιο στο Δουβλίνο τον 
Δεκέμβριο του 2012 δεν κατάφερε να καταλήξει σε συναίνεση για την έκδοση υπουργικών 
αποφάσεων επί ζητημάτων ανθρώπινης διάστασης, ιδίως λόγω της εναντίωσης ορισμένων 
συμμετεχόντων κρατών να επιβεβαιώσουν τις αναληφθείσες δεσμεύσεις ή να ενισχύσουν το έργο 
του ΟΑΣΕ στον τομέα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι. Παρά την απουσία προόδου, η ΕΕ θα συνεχίσει να προωθεί 
την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, σε επιγραμμικά και μη 
επιγραμμικά μέσα, να στηρίζει την ασφάλεια των δημοσιογράφων και να ενισχύει την ελευθερία 
του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι στα φόρα του ΟΑΣΕ. 
 
Δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί η ανασκόπηση των εκδηλώσεων ανθρώπινης διάστασης με 
στόχο να βελτιωθεί ο σχεδιασμός και η παρακολούθησή τους, την οποία ξεκίνησε η ελβετική 
Προεδρία της επιτροπής ανθρώπινης διάστασης και προώθησε περαιτέρω η Προεδρία του 
Γραφείου του ΟΑΣΕ με ισχυρή στήριξη από την ΕΕ, δεδομένων των αποκλινουσών θέσεων των 
συμμετεχόντων κρατών. Εντούτοις, η ΕΕ είναι της άποψης ότι ο υπάρχων τρόπος ελέγχου σχετικά 
με την εφαρμογή των δεσμεύσεων του ΟΑΣΕ είναι ικανοποιητικός υπό τον όρο ότι υπάρχει 
πολιτική θέληση· η δομή δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα. 
 
Η ΕΕ συνέχισε να εκμεταλλεύεται τα εβδομαδιαία Μόνιμα Συμβούλια και τις μηνιαίες επιτροπές 
ανθρώπινης διάστασης του ΟΑΣΕ για να προχωρήσει σε ανασκόπηση των δεσμεύσεων σχετικά με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα των 57 συμμετεχόντων κρατών του ΟΑΣΕ και να δώσει το έναυσμα για 
ανοικτές και ειλικρινείς συζητήσεις σχετικά με την υλοποίησή τους. Σε αυτά τα φόρα 
υπογραμμίστηκε μια σειρά προβληματισμών της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια των δημοσιογράφων, τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και την κοινωνία των πολιτών εν γένει. 
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Η ΕΕ συμμετείχε επίσης στο σεμινάριο ανθρώπινης διάστασης του ΟΑΣΕ που πραγματοποιήθηκε 
τον Μάιο σχετικά με το πλαίσιο του κράτους δικαίου για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων (Βαρσοβία, 14-16 Μαΐου) και τις τρεις συμπληρωματικές συναντήσεις ανθρώπινης 
διάστασης σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων 
στην κοινωνία μέσω του αθλητισμού (Βιέννη, 19-20 Απριλίου), τις εκλογές (Βιέννη, 12 Ιουλίου) 
και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι (Βιέννη, 8-9 Νοεμβρίου), καθώς και το 
συνέδριο της Προεδρίας με θέμα την ελευθερία στο Διαδίκτυο (Δουβλίνο, 18-19 Ιουνίου). 
Επιπλέον η αντιπροσωπία της ΕΕ στη Βιέννη και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
διοργάνωσαν ένα συνέδριο με θέμα τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά και των Σίντι στην ΕΕ. 
Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην ΕΕ να στηρίξει και να διαμορφώσει θέματα που αποτελούν 
προτεραιότητες της ΕΕ στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ, όπως η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ 
άλλων και στο Διαδίκτυο, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, καθώς και όλες οι 
μορφές ανεκτικότητας και αποφυγής των διακρίσεων. 
 
Τον Μάιο του 2012 η ΕΕ συνέβαλε στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον ρόλο του ΟΑΣΕ στη 
διευκόλυνση των σερβικών εκλογών στο Κοσσυφοπέδιο. 
 
Η ετήσια σύνοδος για την εφαρμογή της ανθρώπινης διάστασης πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία 
μεταξύ 24 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου. Ο Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα κ. Σταύρος Λαμπρινίδης προέβη σε δήλωση της ΕΕ στην εναρκτήρια συνεδρίαση και 
προχώρησε σε διαβουλεύσεις με τους ομολόγους του και με οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, η παρουσία των οποίων καθιστά μοναδική την εν λόγω σύνοδο. Η ΕΕ συμμετείχε ενεργά 
στις συνεδριάσεις εργασίας που έδωσαν τη δυνατότητα στα συμμετέχοντα κράτη και την κοινωνία 
των πολιτών να προχωρήσουν σε ανασκόπηση των δεσμεύσεών τους όσον αφορά την ανθρώπινη 
διάσταση και να διατυπώσουν συστάσεις. Με την ευκαιρία αυτή η ΕΥΕΔ υπήρξε χορηγός από 
κοινού με πολλά κράτη μέλη μιας επιτυχημένης παράλληλης εκδήλωσης με θέμα την 
καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους κατά των ΛΟΑΔΜ. 
 
Η ΕΕ συνέχισε να συνεργάζεται στενά με τις δομές του ΟΑΣΕ μέσω της αντιπροσωπίας της ΕΕ στη 
Βιέννη και με τις αφιερωμένες στον εν λόγω σκοπό ανταλλαγές σε επίπεδο κεντρικών γραφείων, 
ιδίως για ζητήματα που αφορούν την παρακολούθηση εκλογών με το ODIHR, τη γραμματεία του 
ΟΑΣΕ καθώς και τον Αντιπρόσωπο για την Ελευθερία του Τύπου. 
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) παραμένει προσηλωμένο στην προαγωγή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών. Κατά τη διάρκεια του 2012, οι παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων συζητήθηκαν στις συνόδους της ολομέλειας και αποτέλεσαν αντικείμενο 
διαφόρων ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν επίσης 
αναπόσπαστο μέρος των εργασιών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος έθεσε 
το ζήτημα σε δημόσιες δηλώσεις του, καθώς και στις συναντήσεις υψηλού επιπέδου που είχε κατά 
τη διάρκεια του έτους. Σε επίπεδο επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα θέματα που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο εξετάζονται ειδικά από την υποεπιτροπή 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων(DROI). 
Η υποεπιτροπή διατηρεί στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με 
τα άλλα όργανα της ΕΕ και με ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 Το 2012, η υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε με τον νέο Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα την πρώτη επίσημη ανταλλαγή απόψεων, στη βάση της οποίας θα 
πραγματοποιούνται τακτικές διαβουλεύσεις για την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ. 
Μέσω ενημερώσεων και απολογισμών κεκλεισμένων των θυρών, η υποεπιτροπή ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων παρακολούθησε επίσης τον διάλογο και τις διαβουλεύσεις περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με τρίτες χώρες. 
Λόγω των αυξημένων διαδικαστικών της εξουσιών, η υποεπιτροπή μπόρεσε να αναλάβει την 
εκπόνηση περισσότερων κοινοβουλευτικών εκθέσεων το 2012, μεταξύ άλλων και της ετήσιας 
έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και εκθέσεων σχετικά με άλλα ζητήματα μείζονος 
σημασίας, όπως τη στρατηγική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ και τον αντίκτυπο της 
οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στις ακροάσεις της υποεπιτροπής που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, οι οποίες οργανώθηκαν συχνά από κοινού ή σε 
συνεργασία με άλλες σχετικές επιτροπές ή διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες, η υποεπιτροπή 
υποδέχτηκε διάφορους Ειδικούς Εισηγητές του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως και 
εξέχοντες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει επίσης να ενσωματώσει τη διάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις εργασίες του, σύμφωνα με τη διακήρυξη των συνθηκών που αναγνωρίζει τα 
οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ως ιδρυτικές αξίες της Ένωσης και ως 
βασικές αρχές και στόχους της εξωτερικής της δράσης. Αυτό το έργο προτεραιότητας έχει 
πολυδιάστατο χαρακτήρα. Τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συζητούνται στην Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων κατά την επεξεργασία κοινοβουλευτικών εκθέσεων σχετικά με την 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ ή διαφόρων ειδών διεθνών συμφωνιών που περιλαμβάνουν ρήτρες για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εμπορικές συμφωνίες που περιλαμβάνουν ρήτρες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA). Η 
Επιτροπή Ανάπτυξης (DEVE) και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (FEMM) εξετάζουν επίσης τακτικά πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ που αφορούν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα στα αντίστοιχα πεδία των αρμοδιοτήτων τους. Οι πρόεδροι των 
Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης συμπροεδρεύουν της Ομάδας υποστήριξης της 
δημοκρατίας και συντονισμού εκλογών, της οποίας η εντολή επεκτάθηκε πέραν της 
παρακολούθησης των εκλογών, προκειμένου να καλύψει τη μετά τις εκλογές περίοδο, καθώς και να 
στηρίξει δημοκρατικές δραστηριότητες εν γένει. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) έχει πρωτεύοντα ρόλο όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αναλάβει σημαντικές αρμοδιότητες σχετικά με τις εξωτερικές 
πτυχές των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ, για παράδειγμα στους τομείς πολιτικής για τη 
μετανάστευση και το άσυλο. Τα συνταγματικά και νομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
προσχώρησης της ΕΕ στη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα έχει επίσης 
επιπτώσεις στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, εξετάζονται από την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων (AFCO) και την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI). Από την πλευρά τους, οι 
διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέτουν τακτικά τα ζητήματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους συνομιλητές τους. 
 
Μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ζητημάτων στα οποία επικεντρώθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
το 2012, μπορούν να επισημανθούν ειδικότερα τα ακόλουθα βασικά θέματα: 
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Πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 
2012 άνοιξε νέο κεφάλαιο στην πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, λόγω της έγκρισης 
του στρατηγικού πλαισίου και σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία. Η αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε στη βάση της κοινής ανακοίνωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου τον Δεκέμβριο του 2011 με τον τίτλο "Τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ - προς μια 
αποτελεσματικότερη προσέγγιση". Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση και αποφάσισε να προβάλει τη θέση του σχετικά με την αναθεώρηση σε έκθεση 
ίδιας πρωτοβουλίας. 
 
Το Κοινοβούλιο υποστήριξε την ενδελεχή αναθεώρηση των πολιτικών της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και υποστήριξε τη βασισμένη σε τρεις πυλώνες προσέγγιση του Συμβουλίου για την 
κατάρτιση στρατηγικού εγγράφου, την επεξεργασία σχεδίου δράσης και τον διορισμό ενός Ειδικού 
Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ΕΚ έχει από καιρό ζητήσει πιο 
αποτελεσματική, ορατή και συνεκτική δράση για την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ, 
ενώ είχε ζητήσει και τον διορισμό Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(ΕΕΕΕ) στις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις. 
 
Ο ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

 
Η ετήσια έκθεση του 2011 του Κοινοβουλίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στον κόσμο, η οποία εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2012, εξέτασε ορισμένες πτυχές όσον 
αφορά την αναθεώρηση και ζήτησε εκ νέου τον διορισμό ΕΕΕΕ. Σε συνέχεια της έγκρισης τον 
Ιούνιο από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ της δέσμης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η ετήσια έκθεση του 2011 του Κοινοβουλίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία στον κόσμο, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2012, τόνισε την ανάγκη 
διατήρησης της υπάρχουσας δυναμικής μέσω αποτελεσματικής υλοποίησης και φιλόδοξης δράσης 
προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τον διορισμό ΕΕΕΕ για το Θιβέτ, τη διενέργεια ενδιάμεσης 
αξιολόγησης της νέας δέσμης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα του σχεδίου δράσης, ενώ 
ζήτησε να διενεργείται εκτενής διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και τακτική ενημέρωση αυτού, 
καθώς και να ενσωματωθεί η κοινωνία των πολιτών στην υλοποίηση της δέσμης αυτής. 



 
9431/13  ΜΑΚ/θμ 148 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    EL 

Προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του επί του θέματος, το ΕΚ ενέκρινε στις 13 Ιουνίου 2012 
Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με τον ΕΕΕΕ, ζητώντας να του δοθεί ισχυρή, ανεξάρτητη και 
ευέλικτη εντολή και τονίζοντας ότι η εντολή αυτή θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις 
αρχές της οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών. 
 
Παρότι η θέση του Κοινοβουλίου ευθυγραμμίστηκε σε μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις του 
Συμβουλίου, ορισμένα στοιχεία της πρότασης του ΕΚ για την εντολή φανερώνουν διαφορές σε 
σχέση με το πρωτότυπο σχέδιο εντολής που προτάθηκε από το Συμβούλιο. Ορισμένα από τα 
στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στην τελική εντολή, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Συμβούλιο 
Εξωτερικών Υποθέσεων. Το ΕΚ πρότεινε, ιδίως, εντολή διετούς διάρκειας και ζήτησε να 
προβλεφθούν επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματικότητα του έργου του ΕΕΕΕ. Στη Σύσταση εμφαίνεται επίσης η προσπάθεια του ΕΚ 
για την ενίσχυση της ευθύνης σε σχέση με τις πολιτικές της ΕΕ στο πεδίο αυτό. Το ΕΚ επισήμανε 
την επιθυμία του να έχει τον αρμόζοντα ρόλο στη διαδικασία διορισμού και την εποπτεία της 
εντολής καθ'όλη τη διάρκεία της, ενώ κάλεσε τον ΕΕΕΕ για ανταλλαγή απόψεων επ' ευκαιρία του 
διορισμού του. Τα ανωτέρω πραγματοποιήθηκαν την πρώτη μέρα ανάληψης καθηκόντων του 
ΕΕΕΕ, στις Σεπτεμβρίου 2012, γεγονός που του έδωσε την ευκαιρία να εκθέσει δημοσίως το όραμα 
και τις προτεραιότητές του για τη θητεία του. Στο κείμενο της Σύστασης τονίστηκε επίσης ότι ο 
ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να υποβάλει τακτικά εκθέσεις στην αρμόδια επιτροπή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 
κόσμο και την πορεία εκτέλεσης της εντολής του. 
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Αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

 
Σε μια προσπάθεια να έχει τη δική του συμβολή στη διαδικασία αναθεώρησης, το ΕΚ ενέκρινε το 
2012 έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας επί του θέματος. Όπως προκύπτει και από την επιλογή του τίτλου, 
το ΕΚ ζητεί ενδελεχή και συστηματική αναθεώρηση, ώστε να υπάρξει σφαιρική στρατηγική για τις 
πολιτικές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης, το ΕΚ τόνισε την κοινή και αδιαίρετη ευθύνη 
όλων των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών για την προστασία και την προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, ενώ τόνισε την επιθυμία του να συμμετέχει εκ του 
σύνεγγυς στην αναδιαμόρφωση του πλαισίου πολιτικής και στην εποπτεία της υλοποίησής του. Στη 
βάση αυτή, πρότεινε την υιοθέτηση κοινής διοργανικής διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
η οποία θα δεσμεύει όλα τα όργανα στις κοινές θεμελιώδεις αρχές και στόχους. Δυστυχώς, αυτό 
δεν κατέστη δυνατόν. 
 
Συστάθηκε άτυπη ομάδα επαφής προκειμένου να συζητήσει τις τρέχουσες εργασίες για την 
αναθεώρηση και την κατάρτιση του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης. Η ομάδα 
επαφής αποδείχθηκε χρήσιμο φόρουμ και εξακολούθησε τις εργασίες της ακόμη και μετά την 
έγκριση της "δέσμης για τα ανθρώπινα δικαιώματα" τον Ιούνιο, ενώ έχει ανατεθεί σε αυτήν η 
παρακολούθηση του σχεδίου δράσης, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΚ. 
 
Το Κοινοβούλιο τόνισε ιδιαιτέρως την ανάγκη βελτιωμένης συνοχής και συνέπειας μεταξύ όλων 
των πολιτικών που ασκούνται στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, καθώς σχετικά με τις 
άλλες πολιτικές της ΕΕ. Το ΕΚ κάλεσε την ΕΕ να περάσει από τα λόγια στην πράξη και να 
υλοποιήσει τις ανειλημμένες δεσμεύσεις με ταχύ και διαφανή τρόπο, ενώ τόνισε ότι το στρατηγικό 
πλαίσιο και το σχέδιο δράσης αποτελούν το κατώτερο και όχι το ανώτερο όριο για την πολιτική της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάλεσε επίσης την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να τηρήσουν τη 
δέσμευση για μια «προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα» σε όλο το φάσμα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας. 
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Η έκθεση του ΕΚ εξέτασε επίσης το ζήτημα των διεθνών συμφωνιών και των ρητρών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ζήτησε να πραγματοποιούνται εκτιμήσεις αντικτύπου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα πριν από κάθε διαπραγμάτευση οποιασδήποτε διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με 
τρίτες χώρες. Το ΕΚ ζήτησε επίσης τη βελτίωση της αξιολόγησης και της εκτίμησης της πολιτικής 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
Πέραν των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί με το νέο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης, 
το Κοινοβούλιο ζήτησε μετ'επιτάσεως από την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που θα απαιτεί 
από τις εταιρείες της ΕΕ να διασφαλίζουν ότι οι αγορές τους δεν ωφελούν αυτούς που προκαλούν 
συγκρούσεις και παραβιάζουν σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή να πραγματοποιούν 
λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους στις αλυσίδες προμηθειών τους για μεταλλεύματα. Το 
Κοινοβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να καταρτίσει και να δημοσιεύσει κατάλογο εταιριών 
της ΕΕ οι οποίες έχουν εμπλακεί άμεσα σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συναλλαγές 
τους με απολυταρχικά καθεστώτα. 
 
Έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών και των δυνατοτήτων του, το Κοινοβούλιο ζήτησε να 
συμμετάσχει ενεργά στη φάση υλοποίησης του σχεδίου δράσης, καθώς και να υπάρξει 
συστηματικότερη παρακολούθηση και στενότερη συνεργασία με τα όργανα της ΕΕ, καθώς και με 
τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών. 
 
Τόνισε την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας συνεδριάσεων της ολομέλειας στις περιπτώσεις 
προσβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, με ευρύτερη 
συμμετοχή των ευρωβουλευτών, διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών κατά την 
επεξεργασία των κειμένων, καθώς και με μεγαλύτερο βαθμό ανταπόκρισης σε παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε άλλα απρόβλεπτα επιτόπια συμβάντα. Περαιτέρω, υπογράμμισε 
την ανάγκη να δίδεται συνέχεια με καλύτερο τρόπο στις συζητήσεις και στα ψηφίσματά του επί των 
θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνώρισε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να 
ενταχθούν καλύτερα στις δικές του δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, μέσω μιας συστηματικής 
προσέγγισης εκ μέρους των μόνιμων αντιπροσωπιών του ΕΚ. Η έκθεση τόνισε επίσης την ανάγκη 
να χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητες του δικτύου του βραβείου Ζαχάρωφ, ενώ πρότεινε 
τη διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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Η έκθεση για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής που ετοίμασε η Επιτροπή Ανάπτυξης και η 
οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2012 περιέχει και αυτή σημαντικές πολιτικές συστάσεις 
σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως σε ό,τι αφορά τη σύνδεσή της 
με τις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ. Η έκθεση εκτιμά ότι, κατά τη συζήτηση για τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής, πρέπει να ληφθούν υπόψη η αλληλεξάρτηση μεταξύ της ανάπτυξης, της 
δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και της ασφάλειας. Το 
Κοινοβούλιο εφιστά την προσοχή σχετικά με τον καταλυτικό ρόλο του συνολικού πλαισίου της 
χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ανάπτυξη στις 
χώρες εταίρους, ενώ συγχρόνως προειδοποιεί ότι η αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων της ΕΕ 
για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές της καθιέρωσης προϋποθέσεων 
"μπορεί να διασφαλισθεί μόνον όταν κανένας άλλος τομέας πολιτικής και καμία αλληλεπίδραση με 
τις χώρες εταίρους δεν έρχεται σε αντίθεση με τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ανθρώπινης ασφάλειας και της δημοκρατίας σε χώρες εταίρους". Το 
Κοινοβούλιο τονίζει επίσης τη σημασία προαγωγής των ανθρώπινων δικαιωμάτων των γυναικών 
στο ατομικό, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πεδίο, καθώς και στην εθνική 
νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, το Κοινοβούλιο στηρίζει την 
προσέγγιση με επίκεντρο τους μετανάστες και τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τη 
μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ και ζητεί τη θέσπιση υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλες τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας. 
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Υποστήριξη της δημοκρατίας 

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το μόνο άμεσα εκλεγμένο όργανο της ΕΕ, είναι ιδιαίτερα 
προσηλωμένο στην ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΕ για την υποστήριξη της δημοκρατίας στον 
κόσμο, όπως δηλώνεται ήδη στην έκθεση και το ψήφισμα του Ιουλίου 2011"σχετικά με τις 
εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού". 

Τον Μάρτιο του 2012 το ΕΚ ενέκρινε σύσταση σχετικά με τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης ενός 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ), υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία, αλλά ζητώντας 
να διασφαλισθεί ότι αυτή δεν επικαλύπτει και δεν αποβαίνει εις βάρος των υφιστάμενων μέσων. 
Στη βάση αυτής της σύστασης, το ΕΚ, εκπροσωπούμενο από τον εισηγητή της σύστασης, 
συμμετείχε στη διαπραγμάτευση του καταστατικού του ΕΤΔ, καθώς και στη σύστασή του. Στο 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΔ συμμετέχουν εννέα ευρωβουλευτές. Τον Νοέμβριο, ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Εξωτερικών υποθέσεων εξελέγη πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ 
εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου προεδρεύει και της εκτελεστικής επιτροπής. 

Το 2012 παρουσιάστηκαν οι προτάσεις σχετικά με τα νέα χρηματοδοτικά μέσα για την εξωτερική 
δράση της περιόδου 2014-2020, στις οποίες περιλαμβάνεται και πρόταση για το νέο Ευρωπαϊκό 
Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR). Τον Ιούλιο, η Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) ενέκρινε τη διαπραγματευτική της θέση, δίνοντας εντολή στον 
εισηγητή να προχωρήσει στην έναρξη διαπραγματεύσεων, οι οποίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 
2012 και, στο τέλος του έτους, είναι ακόμη σε εξέλιξη. 
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Ομάδα υποστήριξης της δημοκρατίας και συντονισμού εκλογών (DEG) 

 
Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα συντονισμού εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ECG) επέκτεινε 
την εντολή της πέραν της παρατήρησης των εκλογών, προκειμένου να καλύψει τη μετά τις εκλογές 
περίοδο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης της δημοκρατίας εν γένει, μετεξελισσόμενη με 
τον τρόπο αυτό στην ομάδα υποστήριξης της δημοκρατίας και συντονισμού εκλογών (DEG)1 
Ανανεώθηκε επίσης η σύνθεση της ομάδας προκειμένου να συμμετάσχει ο αρμόδιος για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το δίκτυο Ζαχάρωφ αντιπρόεδρος, καθώς και ο 
πρόεδρος της υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ex officio μόνιμα μέλη. 
 
Η ομάδα υποστήριξης της δημοκρατίας και συντονισμού εκλογών παρέχει πολιτική καθοδήγηση 
και εποπτεία στα ακόλουθα πεδία: 

• εποπτεία και συνεχής παρακολούθηση των εκλογών, 
• προώθηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, μεταξύ άλλων μέσω εκπαίδευσης του 

προσωπικού των κοινοβουλίων και των βουλευτών στις αναδυόμενες δημοκρατίες, με 
προτεραιότητα σε εκείνες της ευρωπαϊκής γειτονιάς, μέσω νέων μορφών ηλεκτρονικής 
δημοκρατίας, υποστήριξης για την επεξεργασία της νομοθεσίας, καθώς και μέσω 
διαμόρφωσης/διαχείρισης προγραμμάτων όμως το Euromedscola, 

• διαχείριση των δραστηριοτήτων σε σχέση με το δίκτυο Ζαχάρωφ και τις σχετικές δράσεις 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

• διαχείριση των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη στήριξη των κοινοβουλίων στα 
Δυτικά Βαλκάνια, μεταξύ άλλων μέσω εκπαίδευσης.  

                                                 
1 Απόφαση της διάσκεψης των προέδρων της 16ης Μαΐου 2012 
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Δραστηριότητες παρακολούθησης εκλογών του ΕΚ το 2012 
 
Το 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολούθησε να συμμετέχει πλήρως στις δραστηριότητες 
παρακολούθησης εκλογών. Απέστειλε επτά αντιπροσωπίες (Σενεγάλη, Αρμενία, Αλγερία, 
Ανατολικό Τιμόρ, Γεωργία, Ουκρανία, Σιέρρα Λεόνε, καθώς και δεύτερη αποστολή στη Σενεγάλη 
και αποστολή προετοιμασίας στην Ουκρανία) για να παρακολουθήσουν τις εκλογές σε διάφορες 
χώρες σε τρεις ηπείρους. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν να εκτιμηθεί αν οι εκλογικές διαδικασίες 
διεξήχθησαν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της φιλοξενούσας χώρας, καθώς και τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της για δημοκρατικές εκλογές. Οι αντιπροσωπίες του ΕΚ εντάχθηκαν στο πλαίσιο των 
αποστολών παρατήρησης εκλογών της ΕΕ (ΕΕ ΑΠΕ) ή των διεθνών αποστολών παρακολούθησης 
εκλογών (ΔΑΠΕ), ενώ το Γραφείο δημοκρατικών θεσμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ 
(ΓΔΘΑΔ) ανέλαβε τις αποστολές μακράς διάρκειας. 

 
Η ομάδα υποστήριξης της δημοκρατίας και συντονισμού εκλογών ζήτησε την εκπόνηση δύο 
μελετών: Η πρώτη, με τον τίτλο "Προς την υποστήριξη της ΕΕ για ειρηνικές μετεκλογικές 
μεταβιβάσεις εξουσίας", παρουσιάστηκε σε συνεδρίαση της ομάδας στις 6 Νοεμβρίου. Δεδομένης 
της επιτυχίας της, η μελέτη παρουσιάστηκε επίσης στη επακόλουθη συνεδρίαση για τη διακήρυξη 
αρχών στην Ουάσιγκτον τον Νοέμβριο του 2012. Η δεύτερη μελέτη, με τον τίτλο "Ενισχύοντας την 
παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στις συστάσεις των αποστολών παρατήρησης εκλογών", 
αναλύει τις τρέχουσες πρακτικές σχετικά με την κατάρτιση και την εφαρμογή των συστάσεων των 
αποστολών παρατήρησης εκλογών, καθώς και της συνέχειας που δίδεται σε αυτές, και θα 
μπορούσε να αποτελέσει το υπόβαθρο για τη βελτίωση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για 
την πλαισίωση και τη στοχοθέτηση των συστάσεων των ΕΕ ΑΠΕ, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι 
μπορεί η συμβολή τους στην υποστήριξη της δημοκρατίας να έχει διάρκεια. 
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Επιπλέον, η Ομάδα διοργάνωσε στις 20 Ιουνίου 2012 σύνοδο του ΕΚ σχετικά με τις συστάσεις των 
ΑΠΕ με τίτλο "Από την κατάρτιση στην υλοποίηση". Στη βάση των συμπερασμάτων που 
αντλήθηκαν κατά τη σύνοδο αυτή, έλαβε τη σημαντική απόφαση να υιοθετήσει τις συστάσεις της 
ΑΠΕ ως μέρος του "οδικού χάρτη για τη δημοκρατία" για την οικεία χώρα και να αναθέσει στον 
κύριο παρατηρητή, ο οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα είδος ειδικού εντεταλμένου, να 
διασφαλίσει ότι θα δοθεί συνέχεια στις συστάσεις με την υποστήριξη των μονίμων οργάνων του 
ΕΚ.  
 
Συγχρόνως, η Ομάδα εξακολούθησε να αναπτύσσει τη συνεργασία της με άλλα όργανα που 
συμμετέχουν στο πεδίο της παρατήρησης εκλογών και να συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στα πλαίσια των αποστολών παρατήρησης. 
 
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προώθηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας 
 
Τα ισχυρά κοινοβούλια βρίσκονται στον πυρήνα όλων των δημοκρατικών συστημάτων που 
διασφαλίζουν τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2012 η νέα Διεύθυνση Στήριξης της 
Δημοκρατίας που συστάθηκε εντός της γραμματείας του ΕΚ περιέλαβε επίσης το Γραφείο για την 
προώθηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας (OPPD). Η βασική αποστολή του OPPD συνίσταται 
στην ενίσχυση των κοινοβουλευτικών θεσμών και στην παροχή βοήθειας σε εκλεγμένους 
βουλευτές και στο προσωπικό των κοινοβουλίων σε νέες και αναδυόμενες δημοκρατίες. Αυτό 
επιτυγχάνεται ιδίως με τη διοργάνωση επισκέψεων ενημέρωσης και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, 
καθώς και με την παροχή συμβουλών από ομολόγους και την ανταλλαγή καλών πρακτικών για 
εθνικά ή διασυνοριακά κοινοβούλια και για κοινές κοινοβουλευτικές συνόδους. Το 2012, το 
Γραφείο διοργάνωσε διάφορες εκδηλώσεις ανάπτυξης ικανοτήτων για το Παναφρικανικό 
Κοινοβούλιο, την κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση EURONEST, τα κοινοβούλια της Τανζανίας, 
της Νοτίου Αφρικής, της Τυνησίας, της Λιβύης, της Κένυας, της Ουγκάντας, του Νοτίου Σουδάν, 
του Πακιστάν, της Ινδίας, του Αφγανιστάν και της Αρμενίας, καθώς το κοινοβούλιο της 
Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS). Διοργανώθηκαν 
μεγαλύτερα προγράμματα διάρκειας αρκετών εβδομάδων για "υποτρόφους δημοκρατίας" που 
προέρχονται από τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, καθώς και από τη Λατινική Αμερική 
και την Τυνησία. 
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Οι δράσεις του Γραφείου στοχεύουν σε αυξανόμενο βαθμό στην νότια γειτονιά της ΕΕ. Το 
αποτέλεσμα ήταν στενότερη συνεργασία με τις επιτόπιες αντιπροσωπίες της ΕΕ, ενώ οι 
ευρωβουλευτές συμμετείχαν πιο άμεσα στις δραστηριότητες στήριξης. Σχεδιάστηκε πρόγραμμα 
αρωγής για το Κοινοβούλιο της Τυνησίας, συνδυάζοντας διμερείς δράσεις με συμμετοχή σε 
πρόγραμμα κοινοβουλευτικής αρωγής στα πλαίσια του Προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών (UNDP). Το πρόγραμμα καταρτίστηκε σε στενή συνεργασία με την αντιπροσωπία της ΕΕ 
στην Τυνησία και το Πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών UNDP και οδήγησε για πρώτη 
φορά στην άμεση συμμετοχή του ΕΚ σε συνολικό πρόγραμμα του UNDP. Στην επιτροπή 
καθοδήγησης του προγράμματος συμμετέχει ευρωβουλευτής. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μελέτες 
ενημέρωσης για τους βουλευτές, το προσωπικό και για ακτιβιστές των πολιτικών κομμάτων. Οι 
δραστηριότητες συνεργασίας στην περιοχή κατευθύνθηκαν επίσης στη Λιβύη, το Μαρόκο, τον 
Λίβανο, την Ιορδανία, την Αλγερία και τις γυναίκες βουλευτές. 
 
 
Διεθνείς συμφωνίες, εμπορικές προτιμήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα 

 
Από έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το ΕΚ διαθέτει αυξημένες εξουσίες σε 
ζητήματα σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ, περιλαμβανομένης της συναίνεσής του στη 
σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες. Τόσο η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), όσο και η 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) έχουν σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη σύναψη συμφωνιών 
στα οικεία πεδία αρμοδιότητάς τους. 
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Στην περίπτωση της σύναψης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) με το 
Τουρκμενιστάν, το Κοινοβούλιο δεν έδωσε τη συναίνεσή του, λόγω ανησυχιών σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Το ΕΚ ζήτησε και, τελικά, πέτυχε την κατάρτιση συμφωνίας για τη 
δημιουργία ολοκληρωμένου μηχανισμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και της ΕΥΕΔ, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η συνολική και τακτική ενημέρωση επί της υλοποίησης της ΣΕΣΣ, ιδίως σε σχέση 
με τους στόχους του άρθρου 2 και περιλαμβανομένης της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων σε ό,τι 
αφορά τις δράσεις που ανέλαβαν η ΕΕ και το Τουρκμενιστάν ως προς τις εξελίξεις στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα. 
 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είχαν επίσης εξέχουσα θέση σε πολλές από τις συζητήσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με εμπορικά ζητήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά ορισμένες διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες. Κατόπιν παρότρυνσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα έγγραφα που 
αποτέλεσαν τη βάση για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Κολομβία και το 
Περού περιέλαβαν, για πρώτη φορά, διαφανή και δεσμευτικό οδικό χάρτη για τη βελτίωση στον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και για τη 
συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Περαιτέρω, ζητήθηκε επιμόνως και επιτυχώς η 
ενίσχυση των υποχρεώσεων παρακολούθησης και ενημέρωσης, ιδίως δε σε ότι αφορά τα κεφάλαια 
περί βιωσιμότητας στις συνοδευτικές ρήτρες διασφάλισης που εντάχθηκαν στις δύο συμφωνίες με 
τη Λατινική Αμερική (την Κολομβία και το Περού αφενός, και την Κεντρική Αμερική, αφετέρου), 
για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη συναίνεσή του. 
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Επίσης, θέματα όπως η παιδική και η καταναγκαστική εργασία ήταν κρίσιμα κατά τη συζήτηση 
σχετικά με την έγκριση ή μη της Διεθνούς Συμφωνίας για το Κακάο του 2010 ή του πρωτοκόλλου 
για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-
Ουζμπεκιστάν, για την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έδωσε τη συναίνεσή του, λόγω 
ανησυχιών σχετικά με τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας κατά τη συγκομιδή βάμβακα. Για 
πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτούργησε επίσης ως συννομοθέτης στον νέο 
κανονισμό για το ΣΓΠ. Μέσω του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων, οι αναπτυσσόμενες 
χώρες καταβάλλουν χαμηλότερους δασμούς σε ορισμένα ή όλα τα προϊόντα που πωλούν στην ΕΕ, 
προκειμένου να ενισχυθεί η μεγέθυνση των οικονομιών τους. Το σύστημα ΣΓΠ+ παρέχει 
περαιτέρω οφέλη σε χώρες που εφαρμόζουν αποτελεσματικά 27 σημαντικές συμβάσεις στο πεδίο 
των εργασιακών, ανθρώπινων, περιβαλλοντικών και των αφορώντων τη χρηστή διακυβέρνηση 
δικαιωμάτων και κανόνων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την προσέγγιση που αποσκοπεί 
σε ένα πιο στοχευμένο ΣΓΠ, αλλά με αυξημένο ρόλο για το ΣΓΠ+: Θα είναι πλέον δυνατό να 
ενταχθούν περισσότερες χώρες και θα υπάρχουν περισσότερα κίνητρα να το πράξουν, καθώς 
ορισμένοι περιορισμοί στις προτιμήσεις έχουν αρθεί. 
 
 
Η Αραβική Άνοιξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολούθησε να παρακολουθεί στενά την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις αλλαγές μετασχηματισμού στον αραβικό κόσμο. Η υποεπιτροπή 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (DROI) διοργάνωσε σημαντική ακρόαση τον Απρίλιο του 2012 σχετικά 
με τη δικαιοσύνη στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής - Βόρειας Αφρικής, ιδίως δε η σοβαρή ανησυχία σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στη σύγκρουση στη Συρία, αποτέλεσε επίσης αντικείμενο συζήτησης σε 
διάφορες άλλες συνεδριάσεις της υποεπιτροπής. 
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Τον Οκτώβριο του 2012, σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της 
υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρέστησαν οι βραβευμένοι με το βραβείο Ζαχάρωφ του 
2011 Asmaa Mahfouz (Αίγυπτος), Ahmed El-Senussi (Λιβύη) και Ali Ferzat (Συρία), προκειμένου 
να συζητήσουν την κατάσταση και τις βάσεις για τη δημοκρατία στην Αίγυπτο, τη Λιβύη και τη 
Συρία. Στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του 2012, ο Πρόεδρος Schulz επέστησε την προσοχή 
σχετικά με τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά την Αίγυπτο, 
προέβαλε το έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και την ελευθερία της έκφρασης ως 
κρίσιμα προαπαιτούμενα για μια επιτυχή δημοκρατική μετάβαση. Σε δηλώσεις του Προέδρου για 
την κατάσταση στη Συρία τονίστηκε η σοβαρότητα της κατάστασης και η σημασία της ευθύνης για 
τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 
Αποστολή της υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων συναντά θανατοποινίτες 
κρατουμένους, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Υεμένη 

 
Κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε αντιπροσωπία της υποεπιτροπής στην Υεμένη 
τον Μάιο του 2012, τρεις ευρωβουλευτές είχαν συναντήσεις για δύο ημέρες με ευρύ φάσμα 
φορέων, μεταξύ άλλων με εκπροσώπους της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου της Υεμένης, με 
πολιτικά κόμματα, την κοινωνία των πολιτών και οργανώσεις νεολαίας. Στις συναντήσεις αυτές, η 
αντιπροσωπία έθεσε ζητήματα όπως η ευθύνη για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
κατά τη διάρκεια της εξέγερσης το 2011, η θανατική ποινή, τα δικαιώματα των γυναικών και οι 
παιδικοί γάμοι. Η αντιπροσωπία συζήτησε επίσης τον εθνικό νόμο για τη συμφιλίωση και τη 
μεταβατική δικαιοσύνη, ο οποίος ήταν την περίοδο εκείνη υπό επεξεργασία, τόσο με τον υπουργό 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον υπουργό νομικών υποθέσεων, όσο και με τον ειδικό σύμβουλο 
του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, Jamal Benomar. Η αντιπροσωπία 
της υποεπιτροπής εξέφρασε την υποστήριξή της για τις προσπάθειες της ΕΕ να διασφαλίσει 
διαδικασία διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς. Στην ανακοίνωση τύπου που εξέδωσε, τόνισε ότι η 
μεταβατική δικαιοσύνη πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την επίτευξη 
αληθούς και γνήσιας συμφιλίωσης, καθώς και ρυθμίσεις για κατάλληλες αποζημιώσεις στα θύματα. 
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Οι ευρωβουλευτές επισκέφθηκαν την κεντρική φυλακή της Sana'a, προκειμένου να συναντηθούν 
με κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο σε χρόνο που ήταν ανήλικοι. Ακολούθως, η 
αντιπροσωπία είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, γεγονός που 
επέτρεψε στους ευρωβουλευτές να δώσουν άμεσα συνέχεια στο θέμα αυτό. Ο ισχυρισμός ότι δεν 
έχει εκτελεστεί κανένας ανήλικος στην Υεμένη αντικρούστηκε κατά τη συνάντηση με ΜΚΟ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.  
 
Η αντιπροσωπία της υποεπιτροπής επισκέπτεται στρατόπεδο προσφύγων στα σύνορα της 
Συρίας 

 
Στα πλαίσια της επίσκεψης της DROI στην Τουρκία τον Δεκέμβριο του 2012, η αντιπροσωπία του 
ΕΚ επισκέφθηκε το στρατόπεδο προσφύγων KILIS στην περιοχή που συνορεύει με τη Συρία. Η 
επίσκεψη ήταν επίκαιρη, λόγω της ταχέως εξελισσόμενης κατάστασης σε σχέση με τους πρόσφυγες 
στις δύο πλευρές των συνόρων και των προσπαθειών της ΕΕ να αυξήσει την αναπτυξιακή βοήθεια. 
Οι δύο ευρωβουλευτές της αντιπροσωπίας είχαν συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση των Σύρων 
προσφύγων με ανθρώπους στο στρατόπεδο KILIS, καθώς και με εκπροσώπους Σύρων πολιτών που 
ζουν εκτός των δημιουργηθέντων στρατοπέδων. Οι ενέργειες αυτές, σε συνδυασμό με συνομιλίες 
με Τούρκους αξιωματούχους, έδωσαν στην αντιπροσωπία μοναδική γνώση εκ των έσω της 
κατάστασης των προσφύγων και των προκλήσεων για την Τουρκία και τη διεθνή κοινότητα. 
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Η αντιπροσωπία της υποεπιτροπής στο Μπαχρέιν 

 
Μετά από τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με το Μπαχρέιν το 2011, η υποεπιτροπή 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολούθησε να παρακολουθεί στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη χώρα. Τον Απρίλιο του 2012, η υποεπιτροπή άκουσε την κατάθεση της κόρης του 
Abdulhadi al-Khawaja, ο οποίος ήταν την περίοδο εκείνη σε κρίσιμη κατάσταση έγκλειστος σε 
φυλακή του Μπαχρέιν. Τον Δεκέμβριο του 2012, αντιπροσωπία της υποεπιτροπής, αποτελούμενη 
από τέσσερις ευρωβουλευτές, επισκέφθηκε το Μπαχρέιν. Οι συναντήσεις με συνομιλητές που 
εκπροσωπούν ευρύ φάσμα της κοινωνίας του Μπαχρέιν, μεταξύ άλλων με κυβερνητικούς 
αξιωματούχους, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και θύματα παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, επέτρεψαν στην αντιπροσωπία να σχηματίσει εκ των έσω αντίληψη για την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στη χώρα μετά την 
έναρξη της Αραβικής Άνοιξης. 
 
Οι ευρωβουλευτές μπόρεσαν να επισκεφθούν τη φυλακή Jau και να συναντηθούν με τους 
Abdulhadi al-Khawaja, Nabeel Rajab και Ibrahim Sharif, οι οποίοι θεωρούνται από τις διεθνείς 
οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κρατούμενοι λόγω των πεποιθήσεών τους. Η επίσκεψη στη 
φυλακή Jau επέτρεψε στους ευρωβουλευτές να δουν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση αυτών των 
ανθρώπων, δύο εκ των οποίων έχουν γίνει αντικείμενο ιδιαίτερης αναφοράς σε προηγούμενα 
ψηφίσματα του ΕΚ. Σε συναντήσεις με αξιωματούχους του Μπαχρέιν, μεταξύ άλλων με τον 
υπουργό Δικαιοσύνης και με βουλευτές, η αντιπροσωπία εξέφρασε ορισμένες ανησυχίες σε σχέση 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι ευρωβουλευτές εκμεταλλεύτηκαν ιδίως την ευκαιρία να 
συζητήσουν και να υποστηρίξουν την εφαρμογή των συστάσεων της ανεξάρτητης εξεταστικής 
επιτροπής του Μπαχρέιν και της καθολικής περιοδικής εξέτασης των ΗΕ για τη χώρα. 
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Εταιρική κοινωνική ευθύνη 

 
Το 2012, το ΕΚ ενδιαφέρθηκε ενεργά για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR). Σε ό,τι αφορά την 
πτυχή της εξωτερικής πολιτικής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η υποεπιτροπή ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων επεξεργάστηκε γνωμοδότηση για δύο εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας Επιτροπής του 
ΕΚ, οι οποίες εγκρίθηκαν (σε σύνοδο ολομέλειας τον Φεβρουάριο του 2013), σε ανταπόκριση προς 
την ανακοίνωση της Επιτροπής για μια ανανεωμένη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Για 
την επεξεργασία των ψηφισμάτων αυτών, διοργανώθηκαν επίσης διάφορες ακροάσεις 
εμπειρογνωμόνων στις Επιτροπές Ανάπτυξης και Διεθνούς Εμπορίου, καθώς και στην υποεπιτροπή 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να συζητηθούν οι εξωτερικές πτυχές της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. 
 
Μεταξύ άλλων, προτάθηκε η καθιέρωση αυξημένης, πιο σφαιρικής και πιο διαφανούς εποπτείας 
της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, σε σχέση με τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με σαφή 
σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση των βελτιώσεων, καθώς και η καθιέρωση ενός συστήματος 
διακρατικής νομικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα θύματα της παράλειψης συμμόρφωσης 
με την εταιρική κοινωνική ευθύνη έχουν τη δυνατότητα άμεσης προσφυγής στη δικαιοσύνη στη 
χώρα όπου η σημειώθηκε η παραβίαση. Οι επιτροπές του ΕΚ εξέφρασαν επίσης την υποστήριξή 
τους για την καθιέρωση διεθνών δικαστικών διαδικασιών για να διασφαλισθεί, όπου είναι 
αναγκαίο, ότι οι παραβιάσεις του νόμου από εταιρείες επισύρουν τιμωρία. Ανέθεσαν στην 
Επιτροπή ορισμένα καθήκοντα, τα οποία περιλαμβάνουν, αφενός, την αρμόζουσα ευαισθητοποίηση 
και τη δημιουργία ικανοτήτων σε επίπεδο κυβερνήσεων, κατά τις επαφές με τρίτες χώρες, 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι υπήρξε αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων σε σχέση με 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη, αφετέρου, την παροχή αρωγής από την ΕΕ σε κυβερνήσεις τρίτων 
χωρών για την εφαρμογή κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και τη δημιουργία 
αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου. 
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Σθεναρή στάση κατά των διακρίσεων 

 
Τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου υιοθέτησαν σθεναρή στάση κατά των διακρίσεων. Οι ετήσιες 
εκθέσεις του Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο τα έτη 
2010 (εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2012) και 2011 (εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2012) έθεσαν με 
αποφασιστικότητα στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ το αίτημα να υπάρξει, στα πλαίσια του διαλόγου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, σφαιρικότερος και ευρύτερος 
ορισμός της μη διάκρισης, μεταξύ άλλων, λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής προέλευσης, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. 
 
Σε ορισμένα επείγοντα ψηφίσματα εκφράστηκε η ανησυχία του Κοινοβουλίου για τη διάκριση 
λόγω εθνοτικής προέλευσης ή θρησκείας. Οι διώξεις κατά των Μουσουλμάνων Rohingya στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία, οι διακρίσεις κατά προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες στο Ιράν και κατά 
κοριτσιών στο Πακιστάν ήταν όλα ζητήματα που τέθηκαν στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου το 
2012. Η ετήσια έκθεση που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο επέμεινε για την ανάγκη πρωτοβουλιών και 
αποτελεσματικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάκρισης λόγω κάστας. Τον Δεκέμβριο 
εγκρίθηκε ειδικό επείγον ψήφισμα σχετικά με το θέμα αυτό. 
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Στην ετήσια έκθεσή του, το Κοινοβούλιο καταδικάζει κάθε μορφή μισαλλοδοξίας, διακρίσεων ή 
βίας λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων οπουδήποτε και σε βάρος οιουδήποτε, ανεξάρτητα από το 
αν κατευθύνεται εναντίον πιστών, ατόμων που έχουν αλλάξει θρήσκευμα ή αθρήσκων.· Η έκθεση 
εκφράζει επίσης βαθιά ανησυχία σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό τέτοιων πράξεων σε διάφορες 
χώρες, οι οποίες διαπράχθηκαν κατά εκπροσώπων θρησκευτικών μειονοτήτων. Ειδικότερα, το 
Κοινοβούλιο προτρέπει μετ'επιτάσεως τον ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Επιτροπή και 
την ΕΥΕΔ να εξετάσουν το περιεχόμενο που προκαλεί διακρίσεις και πυροδοτεί το μίσος, π.χ. στα 
μέσα ενημέρωσης, καθώς και το ζήτημα των εμποδίων στην ελεύθερη άσκηση της πίστης, μέσω 
του διαλόγου τους με τρίτες χώρες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
Η ετήσια έκθεση αναφέρεται επίσης στην εκπεφρασμένη θέση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔΔΑ. Η βία κατά λεσβιών και κατά των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΔΑ στην 
Αφρική αποτέλεσε επίσης αντικείμενο ειδικού επείγοντος ψηφίσματος τον Ιούλιο του 2012. Τον 
Δεκέμβριο, η ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου κάλεσε την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ και τον 
Ειδικό Εντεταλμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα να θέτουν τα ζητήματα αυτά συστηματικά και 
υποστήριξε την ανάπτυξη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ στον χώρο αυτόν. 
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Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης 
 
Το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης τιμά διακεκριμένα άτομα, τα οποία 
αγωνίζονται κατά της μισαλλοδοξίας, του φανατισμού και της καταπίεσης, προκειμένου να 
υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης. Ονομάστηκε έτσι προς 
τιμήν του Σοβιετικού φυσικού και πολιτικού αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάρωφ και απονέμεται 
ετησίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 1988 σε άτομα ή οργανώσεις που έχουν συμβάλει 
σημαντικά στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τη δημοκρατία. Το 2013, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα εορτάσει την 25η επέτειο του Βραβείου Ζαχάρωφ. 
 
Το 2012, οι δύο βραβευμένοι με το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης ήταν δύο 
Ιρανοί ακτιβιστές: Η δικηγόρος Nasrin Sotoudeh και ο σκηνοθέτης κινηματογράφου Jafar Panahi η 
Nasrin Sotoudeh είναι εξέχουσα Ιρανή δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία έχει 
υπερασπιστεί ακτιβιστές της αντιπολίτευσης, γυναίκες, κρατουμένους λόγω πεποιθήσεων και 
ανηλίκους που αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή. Φυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 στη 
βάση κατηγοριών για "διάδοση προπαγάνδας" και συνωμοσίας κατά της ασφάλειας του κράτους" 
και εκτίει ποινή εξαετούς φυλάκισης στη φυλακή Evin της Τεχεράνης. Σταμάτησε κρίσιμη απεργία 
πείνας 49 ημερών, μόνον όταν οι ιρανικές αρχές ήραν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που 
είχε επιβληθεί στη δωδεκάχρονη κόρη της. 
 
Το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου σκηνοθέτη του κινηματογράφου Jafar Panahi προέβαλλε 
συχνά την κατάσταση και τις δυσκολίες των φτωχών γυναικών και παιδιών στο Ιράν. Το 2010, 
συνελήφθη και ακολούθως καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι ετών (η οποία δεν έχει ακόμη 
εκτελεστεί, η εκτέλεσή της μπορεί όμως να αρχίσει ανά πάσα στιγμή), καθώς και σε εικοσαετή 
απαγόρευση δημιουργίας κινηματογραφικών ταινιών, εξόδου από το Ιράν και έκφρασης στα μέσα 
ενημέρωσης. Παρά το γεγονός αυτό, το 2011 πέτυχε να μεταφερθεί λάθρα στο εξωτερικό η ταινία 
του "This is Not a Film". 
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Αφού δεν επετράπη στον Jafar Panahi και την Nasrin Sotoudeh να φύγουν από το Ιράν για να 
παραστούν στην τελετή απονομής στο Στρασβούργο στις 12 Δεκεμβρίου 2012, τους βραβευθέντες 
εκπροσώπησε ο Δρ Shirin Ebadi, ο οποίος έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2003, ο κ. Karim 
Lahidji, ιδρυτής της Ιρανικής Ένωσης Νομικών, η κα Solmaz Panahi, θυγατέρα του Jafar Panahi, ο 
κ. Κώστας Γαβράς, Πρόεδρος της Γαλλικής Ταινιοθήκης και ο κ. Serge Toubiana, Γενικός 
Διευθυντής της Γαλλικής Ταινιοθήκης. 
 
"Εμείς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συντασσόμαστε πλήρως με τους βραβευθέντες οι οποίοι 
ζητούν δικαιοσύνη και ελευθερία στο Ιράν και σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. 
Θέλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μάχονται για ένα καλύτερο Ιράν", είπε ο 
Πρόεδρος κ. Martin Schulz κατά την τελετή απονομής του βραβείου Ζαχάρωφ και κατέληξε 
ζητώντας την άμεση αποφυλάκιση της Nasrin Sotoudeh. 
 
Στον τελικό κατάλογο υποψηφίων του 2012 είχαν περιληφθεί ο φυλακισμένος Λευκορώσος 
ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ales Bialiatski και το ρωσικό πανκ συγκρότημα Pussy 
Riot. Οι άλλες υποψηφιότητες του 2012 ήταν οι εξής : ο Joseph Francis, ιδρυτής και διευθυντής του 
Κέντρου Δικαστικής Αρωγής, Βοήθειας και Διακανονισμού, το οποίο παρέχει βοήθεια στα θύματα 
των νόμων περί βλασφημίας του Πακιστάν. και η Victoire Ingabire Umuhoza, ο Déogratias 
Mushayidi και ο Bernard Ntaganda, τρία φυλακισμένα στελέχη της αντιπολίτευσης στη Ρουάντα. 
 
Το Δίκτυο του Βραβείου Ζαχάρωφ είναι πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
αμοιβαίως επωφελή διατήρηση στενής επαφής με τους βραβευθέντες των προηγούμενων ετών. Τον 
Οκτώβριο του 2012 ο Πρόεδρος Martin Schulz διοργάνωσε την ετήσια συζήτηση του Δικτύου 
Ζαχάρωφ, με τίτλο "Φωνές για τη Δημοκρατία: Πολίτες εν τω γίγνεσθαι", παρουσία των τριών 
βραβευθέντων του 2011 - της Asmaa Mahfouz (Αίγυπτος), του Ahmed El-Senussi (Λιβύη) και του 
Ali Ferzat (Συρία). Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη του κ. Ferzat στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δεδομένου ότι κατά την απονομή του βραβείου Ζαχάρωφ 2011 ήταν ακόμα σε ανάρρωση μετά από 
τη σοβαρή επίθεση που είχε δεχθεί από υποστηρικτές του καθεστώτος στη Δαμασκό. Του 
επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Ειδικό Εισηγητή 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία των πολιτών. 



 
9431/13  ΜΑΚ/θμ 167 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    EL 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο διακοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναπτύσσει επίσης επαφές με κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο μέσω 
διακοινοβουλευτικής συνεργασίας και μικτών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων. Οι 
διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες που είναι υπεύθυνες για τις σχέσεις με τρίτες χώρες 
ασχολούνται με ολόκληρο φάσμα δραστηριοτήτων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, βάσει 
κατευθυντηρίων γραμμών που εγκρίθηκαν το 2011. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν συχνά 
αναπόσπαστο τμήμα των αποστολών σε τρίτες χώρες: τα προγράμματα συνήθως περιλαμβάνουν 
συναντήσεις με τις αντίστοιχες επιτροπές ανθρώπινων δικαιωμάτων και με ΜΚΟ και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών που αναπτύσσουν δράση στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
Θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων περιλαμβάνονται και στην ημερήσια διάταξη επισήμων 
συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. 
 
Οι διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις χρησιμεύουν και ως ευκαιρία παρακολούθησης των 
ψηφισμάτων και εκθέσεων του Κοινοβουλίου. Αυτό συνέβη στην περίπτωση των συζητήσεων κατά 
τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν τον Ιούνιο του 
2012, μετά από την έκδοση επείγοντος ψηφίσματος τον Μάιο. Άλλο παράδειγμα είναι ο τρόπος με 
τον οποίο η ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη θανατική ποινή αντικατοπτρίστηκε 
κατά τις συναντήσεις των οικείων αντιπροσωπιών του ΕΚ με τους υψηλού επιπέδου συνομιλητές 
τους στη Σιγκαπούρη και την Ιαπωνία. Ομοίως, στο πλαίσιο της μικτής κοινοβουλευτικής 
επιτροπής ΕΕ-Μεξικού δόθηκε συνέχεια στις εκθέσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά την 
υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων με τη στήριξη των νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στο Μεξικό, οι οποίες, το 2012, οδήγησαν στη θέσπιση νόμων για την προστασία 
των υπερασπιστών ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων. 
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Κατά τη διακοινοβουλευτική επίσκεψη στο Πακιστάν τον Ιούλιο του 2012 συζητήθηκε το θέμα της 
δυνατότητας επιλογής του Πακιστάν για το εμπορικό μέσο ΣΓΠ+ τόσο με τους βουλευτές όσο και 
με την κυβέρνηση της χώρας υποδοχής, και τονίστηκε ιδιαίτερα η προϋπόθεση του σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η αντιπροσωπία του ΕΚ τόνισε την ανάγκη αποτελεσματικής 
εφαρμογής των νομικών πράξεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Συμβάσεων των ΗΕ 
συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) 
και της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων (CAT) προκειμένου να αποκτήσει πραγματικές 
δυνατότητες το ΣΓΠ+. 
 
Οι διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες του Κοινοβουλίου δίνουν επίσης ιδιαίτερη έμφαση στους 
τιμηθέντες με το Βραβείο Ζαχάρωφ. Η λαμπρότερη ίσως περίσταση εν προκειμένω ήταν το 2012, 
όταν η αντιπροσωπία του ΕΚ για τη Νοτιοανατολική Ασία και τον ASEAN (Σύνδεσμος κρατών της 
Νοτιοανατολικής Ασίας) μπόρεσε να συναντήσει την τιμηθείσα με το Βραβείο Ζαχάρωφ και 
αρχηγό της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπίας στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία τον Φεβρουάριο του 2012. 
 
Οι μικτές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις συνενώνουν μέλη του ΕΚ και βουλευτές τρίτων χωρών 
προκειμένου να συζητηθούν κοινές προκλήσεις, περιλαμβανομένων θεμάτων περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και δημοκρατίας. Οι καθιερωμένες μικτές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις 
περιλαμβάνουν την κοινοβουλευτική συνέλευση ίσης εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, την 
κοινοβουλευτική συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, την κοινοβουλευτική συνέλευση 
Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής και την κοινοβουλευτική συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτόνων. 
 
Τον Απρίλιο του 2012, η κοινοβουλευτική συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτόνων υιοθέτησε 
ψηφίσματα για τις προκλήσεις όσον αφορά το μέλλον της δημοκρατίας και για την περίπτωση της 
Γιούλιας Τιμοσένκο. Η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Δημοκρατίας της κοινοβουλευτικής συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτόνων οργάνωσε εν συνεχεία 
εκτενείς συζητήσεις ως προς τα καλυπτόμενα στα ψηφίσματα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων 
διαδικασιών εκδημοκρατισμού, εκλογών, ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και του ρόλου της 
κοινωνίας των πολιτών.
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Η κοινοβουλευτική συνέλευση ίσης εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ υιοθέτησε διάφορα ψηφίσματα το 
2012 επί διαφόρων θεμάτων με σκοπό την ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, εστιάζοντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε σχετικές παραβιάσεις που σημειώθηκαν 
σε χώρες ΑΚΕ. Ειδικότερα, η συνέλευση έθιξε περιπτώσεις παραβίασης των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στη Λιβύη, τη Σομαλία, το Μάλι και το ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας 
του Κονγκό. Η συνέλευση ανέλυσε επίσης τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
εξορυκτικής δραστηριότητας στις χώρες ΑΚΕ αναφερόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα των 
εργαζομένων και των ανθρώπων που ζουν στις περιοχές των ορυχείων, και διατύπωσε τη θέση ότι 
"η επαρκής σίτιση είναι παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα". Η κατάσταση του Isaac David και άλλων 
πολιτικών κρατουμένων στην Ερυθραία, καθώς και η περίπτωση του Eskinder Nega, εξέχοντος 
δημοσιογράφου από την Αιθιοπία, εθίγησαν στο Γραφείο της Συνέλευσης. 
 

*** 
 
Στο σύνολό τους οι δραστηριότητες αυτές μαρτυρούν την δέσμευση του Κοινοβουλίου να 
συμβάλει εποικοδομητικά στο στόχο της ενσωμάτωσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ όπως ορίζονται στις βασικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αποτελεί κοινή πρόκληση για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ η χρησιμοποίηση των 
νεοθεσπισθέντων θεσμικών διακανονισμών και εργαλείων πολιτικής για την περαιτέρω ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής πολιτικής σε αυτόν τον τομέα. 
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Κοινοβουλευτικές εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 
 

• Η κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική, 12 Μαρτίου 2012 
• Ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του 

θέματος συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 18 Απριλίου 2012  

• Εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων από τη CIA σε ευρωπαϊκές χώρες, 
11 Σεπτεμβρίου 2012  

• Μια Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, 11 Δεκεμβρίου 
2012 

• Στρατηγική της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, 13 Δεκεμβρίου 2012  

• Ετήσια έκθεση του 2011 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον 
κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα, 13 Δεκεμβρίου 2012 
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Ψηφίσματα σχετικά με παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και το κράτος 
δικαίου (επείγοντα ψηφίσματα) 

 

• Θανατική ποινή στη Λευκορωσία, ειδικότερα οι περιπτώσεις Dzmitry Kanavalau και Uladzislau 
Kavalyou, Φεβρουάριος 2012 

• Αίγυπτος: πρόσφατες εξελίξεις, Φεβρουάριος 2012 
• Θανατική ποινή στην Ιαπωνία, Φεβρουάριος 2012 
• Παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα η περίπτωση Solomon W., Μάρτιος 

2012 

• Παλαιστίνη: επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, 
Μάρτιος 2012 

• Παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, Μάρτιος 2012 
• Βενεζουέλα : ενδεχόμενη αποχώρηση από τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

Μάιος 2012 
• Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν, Μάιος 2012  
• Κατάσταση των Βορειοκορεατών προσφύγων, Μάιος 2012  
• Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ, Ιούνιος 

2012 
• Περιπτώσεις ατιμωρησίας στις Φιλιππίνες, Ιούνιος 2012 
• Η κατάσταση των εθνοτικών μειονοτήτων στο Ιράν, Ιούνιος 2012 
• Πράξεις βίας εναντίον των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων 

(LGBT) στην Αφρική, Ιούλιος 2012 
• Ελευθερία της έκφρασης στη Λευκορωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Andrzej Poczobut, Ιούλιος 

2012 
• Σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα, Ιούλιος 2012 

• Νότια Αφρική: σφαγή απεργών μεταλλωρύχων, Σεπτέμβριος 2012 
• Δίωξη των Μουσουλμάνων Rohingya στη Βιρμανία, Σεπτέμβριος 2012 

• Αζερμπαϊτζάν: η περίπτωση του Ramil Safarov, Σεπτέμβριος 2012 
• Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Οκτώβριος 2012 
• Διακρίσεις σε βάρος των κοριτσιών στο Πακιστάν, ειδικότερα η περίπτωση της Malala Yousafzai, 

Οκτώβριος 2012 
• Κατάσταση στη Καμπότζη, Οκτώβριος 2012 
• Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και συγκεκριμένα οι μαζικές εκτελέσεις και ο 

πρόσφατος θάνατος του μπλόγκερ Sattar Behesthi, Νοέμβριος 2012 
• Η κατάσταση στη Βιρμανία και συγκεκριμένα η συνεχιζόμενη βία στην πολιτεία Rakhine, 

Νοέμβριος 2012 
• Κατάσταση των μεταναστών στη Λιβύη, Νοέμβριος 2012 
• Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Δεκέμβριος 2012 
• Διακρίσεις λόγω κάστας στην Ινδία, Δεκέμβριος 2012 
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Άλλα ψηφίσματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 

 
• Θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 19η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

του ΟΗΕ, 16 Φεβρουαρίου 2012 
• Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού 

Ταμείου για τη Δημοκρατία, 29 Μαρτίου 2012 
• Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο σχετικά με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 13 Ιουνίου 2012 

 
• Η κατάσταση στη Συρία, 16 Φεβρουαρίου 2012 
• Η κατάσταση στην Ουκρανία και η περίπτωση της Γιούλια Τιμοσένκο, 24 Μαΐου 2012 
• Η κατάσταση των γυναικών στον πόλεμο, 18 Απριλίου 2012 
• Η κατάσταση στη Βιρμανία/Μιανμάρ, 20 Απριλίου 2012 
• Ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων γυναικών, 14 Ιουνίου 2012 
• Η συνέχεια που δόθηκε στις εκλογές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 18 Ιουνίου 2012 
• Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία, 13 Σεπτεμβρίου 2012 
• Η κατάσταση στη Συρία, 13 Σεπτεμβρίου 2012 
• Εκλογές στη Λευκορωσία, 26 Οκτωβρίου 2012 
• Εκλογές στη Λευκορωσία, 26 Οκτωβρίου 2012 
• Η κατάσταση στην Ουκρανία, 13 Δεκεμβρίου 2012 
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Αντιπροσωπίες της υποεπιτροπής ανθρώπινων δικαιωμάτων 

 
• Γενεύη/Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, 5-7 Μαρτίου 2012 

• Υεμένη, 1-4 Μαΐου  
• Νέα Υόρκη/Γενική Συνέλευση των ΗΕ (μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων), 28-31 

Οκτωβρίου  

• Μπαχρέιν, 18-21 Δεκεμβρίου  
• Τουρκία (συμπεριλαμβανομένων των συριακών συνόρων), 19-21 Δεκεμβρίου  

 
Ακροάσεις στην υποεπιτροπή ανθρώπινων δικαιωμάτων 

 
• Διαμερικανικός μηχανισμός ανθρώπινων δικαιωμάτων 
• Ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, με επίκεντρο τις διακρίσεις, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και 

το κράτος δικαίου 

• Μυστικές πρακτικές παράδοσης και κράτησης. Πώς συμβιβάζεται η προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας;  

• Δικαιοσύνη στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης Λογοδοσία για παραβιάσεις ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, μεταβατική δικαιοσύνη και μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης  

• Ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα 

• Συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα  
• Ανθρώπινα Δικαιώματα και Αλλαγή του Κλίματος 

• Επιχειρηματικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα: προαγωγή των συμφερόντων της κοινωνίας και 
διαφανής και υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, με υποχρέωση λογοδοσίας  

• Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν  
• Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μάλι 
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ANNEX I - HIGH-LEVEL MEETING ON THE RULE OF LAW AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL 

LEVELS – EU PLEDGES 

 
The rule of law belongs to the fundamental principles on which the European Union is founded. 
The European Union strives to strengthen the rule of law in its Member States and promote of the 
rule of law in the third countries. Therefore, the European Union and its Member States (Austria, 
Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, 
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland) hereby pledge: 
 
A. Strengthening the rule of law at the international level 

 
1. The EU Member States reiterate their pledges made at the 31st Conference of the Red Cross 

and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) to consider ratification of the 
2006 Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and the 
principal international humanitarian law instruments and other relevant legal instruments 
which have an impact on international humanitarian law to which they are not yet all party, 
namely:  

- Additional Protocol III to the Geneva Conventions; 
- The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 
and its First and Second Protocols; 
- The Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on the involvement of 
children in armed conflict; 
- The Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer 
of Anti-Personnel Mines; 
- Protocol II, as amended on 3 May 1996, and Protocol V to the 1980 Convention on 
Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May Be Deemed to 
Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects;  
- The Convention on the prohibition of military use of environmental modification techniques. 
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2. The EU Member States which have not yet done so will consider ratifying or acceding to the 
Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment. 
 
 
3. The EU Member States which have not yet done so will consider accepting the right of 
individual complaint under the UN Convention against Torture, the Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and Political Rights and the UN 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 
 
 
4. The EU Member States which have not yet done so pledge to address the issue of 
statelessness by ratifying the 1954 UN Convention relating to the Status of Stateless Persons and by 
considering the ratification of the 1961 UN Convention on the Reduction of Statelessness. 
 
 
B. Strengthening the rule of law at the national level 

 
1. Improving delivery of justice 

 
5. The EU will conduct a worldwide campaign on justice, focusing on the right to a fair trial, 
with a view to achieving results by 2014.  
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6. As demonstrated in the EU Strategic Framework and Action Plan of 25 June 2012 covering 
the period until 31 December 2014, the EU and its Member States seek to be exemplary in ensuring 
respect for human rights within their respective competency areas, as well as seeking to promote 
human rights and the Rule of Law worldwide. With a view to ensuring full coherence and 
consistency between the EU's internal and external human rights policies, the EU and its Member 
States are committed to raising recommendations of the Human Rights Council’s Universal 
Periodic Review which have been accepted, as well as observations and comments of treaty 
monitoring bodies and UN Special Procedures, in their relations with all third countries; the EU 
Member States are equally determined to implement or consider seriously such recommendations, 
observations and comments within their own borders. 
 
 
7. By 2014, the EU will develop specific actions to improve access to justice, to strengthen 
judicial cooperation, to ensure the free circulation of judicial decisions within the EU and to 
enhance legal certainty. The EU will fast-track growth enhancing measures which aim at removing 
barriers to cross border trade, cutting unnecessary administrative burden and bringing business the 
legal certainty they need. 
 
 
2. Supporting peace and security in conflict and post-conflict situations 

 

8. The EU will develop a policy on transitional justice, so as to help societies to deal with abuses 
of the past and to fight impunity, covering issues such as truth and reconciliation commissions, 
reparations and the criminal justice system, ensuring that such policy allows for tailored approaches 
to specific circumstances, by 2014. 
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9. The EU will enhance its support to the UN engagement in conflict and post-conflict situations 

in the rule of law area, in particular it will: 
- define a list of civilian capacities, including rule of law capacities, the EU Member States can 

potentially put at UN disposal for peacekeeping operations by the end of 2012;  
- provide political support for operation of a "One UN approach" to rule of law assistance at the 

country level; 
- create a policy framework on EU providing a component to a UN peacekeeping operation and 

establish modalities for coordination between the EU and UN during planning and conduct of 
EU civilian missions deployed in support of UN operations by 2013; 

- strengthen the EU-UN coordination on assistance to the African Union and other regional 
organizations in respect of peacekeeping operations by 2013;  

- establish technical arrangements on cooperation in training and in the area of Lessons 
Learned, including rule of law missions, by 2013; 

- develop a General Framework between the EU and the UN on operational aspects of 
cooperation in peacekeeping/crisis management by 2014. 

 
 
3. Fostering an enabling environment for sustainable human development 

 

3.1 Fighting corruption 

 

10. Starting in 2013, the European Commission will publish every two years the EU Anti-
Corruption Report, accompanied by country analyses for each Member State including tailor-made 
recommendations. It will also facilitate the exchange of best practices, identify trends and stimulate 
peer learning among Member States. The report will make use of all available sources, including 
the existing monitoring mechanisms (GRECO in the Council of Europe, OECD, UNCAC) 
independent experts and researchers, stakeholders and civil society. At the same time, it will ensure 
that the existing gaps of the international and European monitoring tools are being addressed and 
will allow the EU meet its legal obligation of self-assessment as a party to the UN Convention 
against Corruption. 
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3.2 Birth registration and civic records 

 
11. The EU will develop a framework for raising issues of statelessness with third countries by 
2014.  
 
 
C. Strengthening the nexus between the national and international levels 

 

The International Criminal Court 

 

12. The European Union and its Member States refer to the pledges concerning the International 
Criminal Court made at the Review conference of the Rome Statute of the International Criminal 
Court (Kampala, 31 May – 11 June 2010) and at the 31st International Conference of the Red Cross 
and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) and they pledge to promote the 
greatest possible participation in and implementation of the Rome Statute of the International 
Criminal Court, the development and maintenance of an effective court and the realization of the 
principle of complementarity. To these ends, the EU and its Member States will particularly 
emphasize the ratification and acceptance of the Statute in negotiations and political dialogues with 
third countries, regional organisations and other regional groups, include provisions concerning the 
ICC and the international justice into EU agreements with third countries, promote dissemination of 
the values expressed in the Statute and cooperation with other states, international organizations and 
representatives of civil society. The EU and its Member States will facilitate technical assistance to 
interested states by supporting legislative work for the accession to the Statute, supporting their 
participation in the ICC and their access to the instruments of the ICC.  
 
2. Addressing transnational threats  

 

2.1 Counter-terrorism 

 
13. The EU pursues a civilian approach addressing counter-terrorism globally on the basis of 
criminal justice and the rule of law while protecting human rights. The EU promotes confidence 
building through regular counter-terrorism and security political dialogues and assists countries in 
need in their efforts via capacity building measures.  
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In the field of prevention and fight against terrorism, the EU will continue to support an overall rule 
of law approach, the development of effective institutional and legal frameworks, national and 
regional counter-terrorism strategies and to strengthen the capacities of law enforcement and 
judicial institutions in partner countries in the Sahel, Horn of Africa and South Asia, including 
Pakistan. Furthermore, the EU will continue its effort in promoting the UN conventions and 
resolutions related to terrorism, in particular the UN Global Counter-Terrorism Strategy, and will 
engage actively in multilateral initiatives, such as the Global Counter-Terrorism Forum. 
 
The EU pledges to increase its support for counter-terrorism capacity building measures, and by 
2014, to support the enhancement of partner countries' capacity to: 
 
• promote the criminal justice systems based on the full respect for rule of law and human 

rights; 
 
• ratify and implement all the UN conventions on terrorism; 
 
• support resolutions related to terrorism, especially the UN Global Counter-Terrorism Strategy 

with all the overall approach it embodies; 
 
• exchange information, also at regional and international levels; 
 
• anticipate a terrorist act; 
 
• formulate appropriate response measures; 
 
• conduct policies on countering violent extremism;  
 
• conduct investigation and prosecution of terrorist cases based on the full respect for rule of 
law and human rights, while enhancing inter-agency and regional collaboration. 
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14. The EU also pledges to implement measures on countering violent extremism, as well as on 
countering terrorist finance and illicit financial flows by promoting anti-money laundering 
framework, especially FATF recommendations, by 2014. 
 
 
15. By 2014, the EU will develop operational guidance to ensure the consideration of human 
rights, and where applicable international humanitarian law, in the planning and implementation of 
counter-terrorism assistance projects with third countries, in particular as regards the respect of due 
process requirements (presumption of innocence, fair trial, rights of the defence). 
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2.2 Organised crime  

 
16. The EU pledges to fight against the manufacture of drugs and its trafficking by assisting 
partner countries in their efforts against this scourge. 
 
By 2015, the EU pledges to support partner countries mainly by providing training and capacity 
building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 
· ratify and implement international conventions, in particular the UN conventions on drugs, the UN 
Convention against Transnational Organised Crime and its protocols; 
 
· adopt an intelligence-led approach to countering drug trafficking and other forms of 
trafficking (human beings, small arms, etc.); 
 
· carry out complex investigations at regional and trans-regional levels; 
 
· improve the collection and analysis of data related to drug trafficking; 
 
· improve information sharing and exchange also through the establishment of adequate 
databases and communication networks; 
 
· develop inter-agency cooperation; 
 
· strengthen existing capacities and procedures in asset laundering investigation and 
confiscation; 
 
· increase regional and international cooperation. 
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17. With particular reference to small arms, the EU pledges to continue countering illicit 
transnational trafficking in firearms by strengthening the international normative framework. To 
this end, it will promote the ratification and implementation of the Protocol against the Illicit 
Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, in third 
countries. 
 
 
18. By 2014, the EU pledges to support the creation of an international database as a tool to 
register, trace and track stolen and lost firearms and to identify related trafficking routes. This will 
allow countries to have access to, insert, update and query a centralized international database for 
lost and stolen firearms. 
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2.3 Maritime piracy 

 
19. The EU pledges to support efforts to counter piracy and armed robbery at sea by paying 
particular attention to two of the most concerned regions in the world, namely the Horn of Africa 
and the Gulf of Guinea. 
 
By 2015 (and beyond), the EU pledges to support partner countries by providing training and 
capacity building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 
 
· better respond to piracy and armed robbery attacks; 
 
· improve information sharing and exchange at the regional level with a view to ultimately 
enhancing regional maritime domain awareness; 
 
· conduct effective investigation and prosecution of piracy cases and related financial crime, 
with a special focus on the high level suspects; 
 
· set-up and train a land-based coastal police force (in Somalia). 
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2.4 Trafficking in human beings 

 
20. EU Member States will establish national referral mechanisms to better identify, refer, protect 
and assist victims of trafficking by the end of 2012. By 2015 the European Commission will 
develop a model for an EU Transnational Referral Mechanism which links national referral 
mechanisms to better identify, refer, protect and assist victims. 
 
 
21. The EU will fund in 2012 a pilot project to strengthen regional cooperation on trafficking in 
human beings along routes from the East to the EU. In addition, under the Heroin Route 
programme, the EU will improve the collection and sharing of harmonized data on the actual 
numbers of people trafficked and improve the Criminal Justice Response on the trafficking in 
human beings cases. 
 
 
3. Empowering women and children 

 
22. By 2015, 80% of the EU Delegations will introduce specific measures on the role of external 
assistance and development co-operation in their local strategies for the implementation of the EU 
Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of Discrimination 
against them. The EU thematic programmes and instruments will support non-state actors to 
implement the EU Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of 
Discrimination against them. 
 
 
4. Accession and association process 

 
23. The EU will intensify its rule of law dialogue with countries of the Western Balkans, with the 
aim to strengthen preparations at earlier stages of the accession process. For Bosnia and 
Herzegovina a structured dialogue on justice was launched in 2011, a structured dialogue on the 
rule of law with Kosovo was launched on 30 May 2012. The EU will continue to support the rule of 
law projects in countries of the Western Balkans. 
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5. European Neighbourhood Policy 
 
24. The rule of law is one of the key priorities of the European Neighbourhood Policy.  
- As regards the Eastern neighbourhood of the EU, the Roadmap to the 2013 Eastern 

Partnership Summit includes several measures in the area of the rule of law, notably improved 
functioning of the judiciary, cooperation among law enforcement agencies, fight against 
corruption and fight against cybercrime.  

- In the South Mediterranean, the EU is stepping up its technical and financial support for the 
rule of law, overseen by an efficient, impartial and independent judiciary, with guarantees for 
equal access to justice and respect for due process and fair trial standards, as well as reform of 
the security sector for sustainable democratisation.  

- The EU pledges to share with its neighbours the lessons learned and the best practices of its 
Member States which initiated processes of democratic transition and of building of the rule 
of law before they joined the EU.  

 
 
6. Central Asia  

 
25. The EU will further intensify the Rule of Law Initiative for Central Asia, notably it will 
promote independent judiciaries, increased institutional capacities and modernising professional 
qualifications including through contributing to the implementation of the Council of Europe 
Neighbourhood Policy for Central Asia in these areas as well as modernisation of penal systems, 
with a special focus on the eradication of torture. The EU is ready to support the accession of 
Central Asian countries to the Group of States against Corruption (GRECO) of the Council of 
Europe and assist Central Asian efforts to accede to and to implement international anti-corruption 
and human rights conventions. The EU is also ready to strengthen counter-terrorism co-operation, 
including for follow-up to the agreed Joint Plan of Action for the implementation of the United 
Nations Global Counter-Terrorism Strategy in Central Asia. 
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ANNEX II – TABLE OF ABBREVIATIONS 

AAP Annual Action Programme 
ACP African, Caribbean and Pacific Group of States 
AFCO Committee on Constitutional Affairs 
AFET Committee on Foreign Affairs 
ASEAN Association of Southeast Asian Nations 
ASEM Asia Europe Meeting 
AU African Union 
BICI Bahraini Independent Commission of Inquiry 
BSSC Budget Support Steering Committee 
CAAC Children in Armed Conflict 
CELAC Latin America and Caribbean 
CFSP Common Foreign and Security Policy 
CIA Central Intelligence Agency 
CiO Chairmanship in Office 
CoE Council of Europe 
COHOM Council working party on human rights 
COREPER Committee of Permanent Representatives 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CSDP Common Security and Defence Policy 
CSO Civil Society Organisation 
CSR Corporate Social Responsibility 
CSW Commission on the Status of Women 
CTC Counter-Terrorism Coordinator 
DCI Development Cooperation Instrument 
DEG Democracy Support and Election Coordination Group 
DEVCO EU Commission Directorate General for Development and Cooperation 
DEVE Committee on Development 
DPRK Democratic People's Republic of Korea 
DROI Subcommittee for Human Rights 
DVB Democratic Voice of Burma 
EAT Electoral Assessment Team 
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EC European Commission 
ECG Election Coordination Group 
ECOWAS Economic Community of West African States 
EDF European Development Fund 
EEAS European External Action Service 
EED European Endowment for Democracy 
EEM Electoral Expert Mission 
EIB European Investment Bank 
EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights 
EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 
EMB Electoral Management Body 
EMPL European Parliament Committee on Employment and Social Affairs 
ENP European Neighbourhood Policy 
ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 
EOM Election Observation Mission 
EP European Parliament 
ESC Economic, social and cultural (rights) 
ESCR Economic, social and cultural rights 
ESDC European Security and Defence College 
ESG Environmental, social and governance 
EU European Union 
EUMS European Union Member States 
EUNIC  European Union National Institutes for Culture 
EURONEST Euronest Parliamentary Assembly (Eastern Partnership) 
EUSR European Union Special Representative 
EUTM European Union Training Mission 
FEMM Committee on Women's Rights and Gender Equality 
FFM Fact-Finding Mission 
FoRB Freedom of Religion or Belief 
FREMP Council Working Party on Fundamental Rights, Citizens' Rights and Free Movement 

of Persons within the EU 
FSJ Freedom, security and justice 
FTA Free Trade Agreement 



 
9431/13  ΜΑΚ/θμ 188 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    EL 

FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia 
GAMM Global Approach to Migration and Mobility 
GCTF Global Counter-Terrorism Forum 
GGDC Good Governance and Development Contracts 
GRI Global Reporting Initiative 
GRULAC Latin American and Caribbean Group 
GSP Generalised Scheme of Preferences 
HDIM Human Dimension Implementation Meeting 
HQ Headquarters 
HR human rights 
HR/VP High representative / Vice-president 
HRC Human Rights Council 
HRD Human rights defender 
ICC International Criminal Court 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICRC International Committee of the Red Cross 
ICT Information and communications technology 
IDP Internally Displaced People 
IEOM International Election Observation Missions 
IHL International humanitarian law 
ILO International Labour Organisation 
INTA Committee on International Trade 
JURI Committee on Legal Affairs 
LAS League of Arab States 
LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 
LGBTI Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex 
LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 
MEP Member of Parliament 
MoU Memorandum of Understanding 
MS Member States 
NDAA National Defense Authorization Act 
NEEDS Network for Enhanced Electoral and Democratic Support 
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NGO Non-governmental organizations 
NHRI National Human Rights Institute 
OAS Organization of American States, 
ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 
OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
OIC Organisation of Islamic Co-operation 
OPPD Office for Promotion of Parliamentary Democracy 
OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe 
PA Parliamentary Assembly 
PCA Partnership and Cooperation Agreement 
PIF Pacific Island Forum 
PMSC Private military and security companies  
PSC Political and Security Committee 
REM Results Measurement Framework 
SDH Brazilian Human Rights Secretariat 
SIA Sustainable Impact Assessments 
TEU Treaty on European Union 
TFEU Treaty on the functioning of the European Union 
U.S. United States of America 
UK United Kingdom 
UN CAT United Nations Committee against torture 
UN United Nations 
UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 
UNCRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
UNDP United Nations Development Programme 
UNFPA United Nations Population Fund 
UNGA United Nations General Assembly 
UNHRC United Nations Human Rights Council 
UNICEF United Nations Children's Fund 
UNSCR United Nations Security Council Resolution 
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