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VYRIAUSIOSIOS ĮGALIOTINĖS IR KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJOS PRATARMĖ  

Labai malonu, kad paskelbta ES metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 

2012 m. Šioje ataskaitoje atsispindi mūsų darbas žmogaus teisių srityje visose ES išorės santykių 

plotmėse ir akcentuojami pagrindiniai mūsų laimėjimai. Ji taip pat yra mūsų būsimo darbo 

orientyras – nurodomos sritys, kuriose reikia skubiai daryti pažangą.  

 

Žmogaus teisės – visų mūsų išorės veiksmų leitmotyvas. ES pagrindas – įsipareigojimas užtikrinti 

šias vertybes mūsų Sąjungoje ir visame pasaulyje. Visur, kur lankausi, žmogaus teisių klausimas, be 

kita ko, yra aptariamas oficialių pokalbių metu su vyriausybėmis ar bendraujant su pilietine 

visuomene ir NVO. 

 

2012 m. buvo svarbūs metai žmogaus teisių atžvilgiu ES išorės santykių srityje. Birželio 25 d. 

Sąjunga priėmė Strateginę programą žmogaus teisių ir demokratijos srityje – pirmąjį principų ir 

tikslų rinkinį, kuriuo siekiama nustatyti mūsų darbo propaguoti žmogaus teises visame pasaulyje 

gaires.  

 

Strateginė programa yra susieta su veiksmų planu siekiant užtikrinti, kad mūsų geri ketinimai duotų 

realių rezultatų. Taikant šį požiūrį jau padaryta didelė pažanga. Pavyzdžiui, nustatę, kad mirties 

bausmės panaikinimas yra prioritetinis klausimas, ir dėdami nuolatines ES lobistines pastangas 

pasiekėme, kad būtų priimta Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija dėl mirties 

bausmės moratoriumo visame pasaulyje.  

 

Praėjusiais metais ES taikydama Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę 

finansavo šimtus projektų, kuriais remiamos demokratiją propaguojančios pilietinės visuomenės 

organizacijos. Be to, įkūrėme Europos demokratijos fondą, kad būtų galima teikti lanksčią ir sparčią 

paramą nedidelio masto NVO. Todėl dabar daugiau žmonių gali veiksmingai ginti pagrindines 

teises ir laisves visame pasaulyje.  
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Siekdami labiau apčiuopiamų rezultatų nuolat atnaujiname ir tobuliname savo demokratijos 

propagavimo darbą. Sistemingesnis su rinkimų stebėjimo misijomis susijęs tolesnis darbas padeda 

mums užtikrinti, kad laikantis mūsų rekomendacijų būtų įgyvendintos realios reformos. 

Praėjusiais metais daugelyje pasaulio šalių padaryta pažanga įkvepia viso pasaulio žmones ginti 

savo teises ir tęsti kovą. Labai džiaugiuosi, kad ES gali juos remti. 

Tačiau negalime ilsėtis ant laurų. Stebėdami kasdienes istorijas ir dideles kančias suprantame, kad 

reikia toliau skubiai veikti. Veiksmų planas padės mums užtikrinti nuolatinę pažangą.  

Kad sutvirtinčiau ES įsipareigojimą, praėjusiais metais paskyriau specialųjį įgaliotinį žmogaus 

teisių klausimais Stavrą Lambrinidį. Jis nepailsdamas skleidžia ES žinią, skatina pažangą ir teikia 

įkvėpimą bei paramą tiems, kurie propaguoja žmogaus teises visame pasaulyje. Mums taip pat 

pasisekė, kad galime naudotis NVO ir pilietinės visuomenės organizacijų kompetencija bei vietos 

žiniomis ir kad atsidavę asmenys padeda mums vykdyti darbą. Žmogaus teisės pirmiausia yra 

susijusios su asmens laisvėmis, ir būtent tie asmenys galiausiai įgyvendina pokyčius. 

 

2012 m. už taikos, susitaikymo, demokratijos ir žmogaus teisių vertybių puoselėjimą Europos 

Sąjungai suteikta Nobelio taikos premija. Mums visiems didelė garbė sulaukti tokio pripažinimo. 

Manau, tai taip pat turėtų mus paskatinti padidinti pastangas ir teikti pagalbą viso pasaulio 

žmonėms, kuriems jos reikia.  

 

Metinė ataskaita suteikia pagrindą mums prisiimti šią atsakomybę. Remdamiesi ja galime aiškiai, 

paprastai ir sistemingai fiksuoti pažangą ir nustatyti tas sritis, kuriose reikia toliau kuo skubiau 

daryti pažangą. Ji mus įkvepia tęsti svarbų darbą ir siekti, kad žmogaus teisės, pagrindinės laisvės ir 

demokratija nebūtų tik mažumos privilegija, bet taptų kiekvieno asmens realybe. Nesvarbu, kur jis 

gimęs. 
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ĮŽANGA 

Pagrindinė žmogaus teisių galia yra jų visuotinis pobūdis – vienas iš pagrindinių naujausios metinės 

ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje principų.  

Žmogaus teisės patvirtina mūsų bendras žmogiškąsias vertybes ir mums visiems suteikia vienodas 

sąlygas. Jos mums primena, kad vieno toli esančio asmens kova yra ir mūsų kova. O žmogaus teisių 

judėjimas suteikia mums teisinį pagrindą ir reikalingą kalbą kovoti kiekvieno asmens vardu. Tai 

kalba, suteikianti mums galią drąsiai sakyti tiesą taip, kad ji pasiektų kiekvieną žmogų, todėl ji gali 

šiam tikslui sutelkti žmones nepaisant jų partinės priklausomybės, valstybės, tikėjimo ir lyties. 

 

Iš tiesų realios kovos dėl žmogaus teisių vyksta ne tarp skirtingų kultūrinių grupių. Kiekvienoje 

visuomenėje žmogaus teisės reprezentuoja „visuotinius bejėgių asmenų interesus“ prieš „galingųjų 

reliatyvizmą“: išnaudojamos sutuoktinės interesus prieš ją išnaudojančio jos vyro „tradicinių šeimos 

vertybių“ argumentus; persekiojamų aktyvistų interesus prieš represinės valstybės „ypatingų 

saugumo problemų“ argumentus. Turbūt todėl žmogaus teisių visuotinumu retai kada abejoja 

žmogaus teisių pažeidimų aukos, bet šią sampratą labai dažnai ginčija tie, kurie yra atsakingi už 

tuos pažeidimus.  

 

Daugiau kaip prieš 60 metų Europa prie šių debatų prisidėjo savo traumuojančia patirtimi, įgyta per 

vienos kartos išgyventus du pasaulinius karus ir baisiausią pasaulio genocidą; tai sutelkė žmones. 

Europa ir tarptautinė bendruomenė prisiėmė įsipareigojimą siekti, kad daugiau niekada jokioje 

pasaulio dalyje nebūtų patirta panašių žiaurumų. 
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Šiuo metu ES daug dėmesio skiria idėjai, kad žmogaus teisių visuotinumas prasideda namuose, taip 

pat budriai stebi pačios Europos žmogaus teisių problemas ir yra pasirengusi jas spręsti 

pasitelkdama gausybę mechanizmų – taigi ji nesiilsi ant laurų. Be to, pirmenybė teikiama ir 

suvokimui, kad ES pareiga skatinti ir ginti žmogaus teises peržengia jos ribas ir todėl ją reikia 

vykdyti pasitelkus visas užsienio politikos priemones ir veiksmus. 

 

Kad būtų įgyvendintas šis tikslas, nauja Strategine programa ir veiksmų planu žmogaus teisių srityje 

ES institucijos įpareigojamos dar glaudžiau bendradarbiauti siekiant užtikrinti kuo didesnį mūsų 

politikos nuoseklumą ir darną. Įsipareigojame taikyti visas mūsų užsienio politikos priemones, kad 

būtų kuo labiau propaguojamos ir ginamos žmogaus teisės, ir įvertinti jų poveikį. Palaikydami 

dvišalius santykius su savo partneriais visame pasaulyje įsipareigojame stengtis mūsų santykiuose 

žmogaus teisių ir demokratijos klausimams teikti pirmenybę. Tai darome ne tik „nurodydami 

kaltuosius“, nors tai turime daryti, kai vykdomi sunkūs žmogaus teisių pažeidimai, bet ir 

suvienydami pajėgas, kad teiktume konkrečią paramą ir gaires įgyvendinant įsipareigojimus 

žmogaus teisų srityje. Be to, įsipareigojame būti aktyvūs ir palaikantys partneriai visose regioninėse 

ir daugiašalėse organizacijose, kurioms pavesta propaguoti ir ginti žmogaus teises. Taip pat 

pripažįstame, kad nacionaliniu, ES regioniniu ir daugiašaliu lygiais mūsų žmogaus teisių politikos 

pagrindas yra gyvybinga pilietinė visuomenė, kuri atlieka būtiną atsvaros valdžios institucijoms 

vaidmenį, supažindina žmones su jų teisėmis bei įgalina juos reikalauti savo teisių ir kurios erdvė 

veikti be baimės, įtarimų ar persekiojimo turi būti apsaugota.  

 

Šioje metinėje ataskaitoje atsispindi 2012 m. atliktas ES užsienio politikos darbas plačioje žmogaus 

teisių srityje. Svarbiausia, kad būsimame darbe ja galime naudotis kaip orientyru. Ja turėtume 

vadovautis norėdami nustatyti tai, kas turi būti užtikrinta, patobulinta ir pakeista, kad padėtume 

pasiekti tai, jog pagarba žmogaus teisėms taptų visuotine realybe.   
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ES STRATEGINĖ PROGRAMA ŽMOGAUS TEISIŲ IR DEMOKRATIJOS SRITYJE 

Apžvalga 

 

2012 m. birželio 25 d. ES priėmė pirmą tokios rūšies strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus 

teisių ir demokratijos srityje. Šiuose dokumentuose išdėstyta ES pasaulinės žmogaus teisių politikos 

artimiausiais metais vizija ir pateiktas išsamus veiksmų, kuriuos ES vykdys siekdama, kad šie 

tikslai būtų įgyvendinti praktikoje, sąrašas. Tai, kad priimta strateginė programa ir veiksmų planas, 

yra itin svarbu pasaulio partnerių, tiek vyriausybių, tiek NVO, atžvilgiu, nes juose aiškiai nustatyti 

standartai, kurių ES yra pasiryžusi siekti.  

 

Strateginėje programoje dar kartą patvirtinamas ES pasiryžimas užtikrinti, kad visi galėtų 

naudotis žmogaus teisėmis – nesvarbu, ar tai būtų pilietinės ir politinės ar ekonominės, socialinės ir 

kultūrinės teisės, Sąjungai ryžtingai remiant laisvės, demokratijos ir žmogaus teisių gynėjus 

pasaulio mastu. Strateginėje programoje pabrėžiama, kad ES sieks propaguoti žmogaus teises 

visose be išimties išorės veiksmų srityse, pavyzdžiui, prekybos, investicijų, technologijų, interneto 

ir kitų elektroninių telekomunikacijų priemonių, energetikos, aplinkos, įmonių socialinės 

atsakomybės ir vystymosi politikos srityse, taip pat vykdydama bendrą saugumo ir gynybos 

politiką, įgyvendindama užimtumo ir socialinės politikos išorės aspektus ir laisvės, saugumo ir 

teisingumo srityje, įskaitant kovos su terorizmu politiką.  

 

Programoje nurodomi pagrindiniai ES prioritetai, tikslai ir metodai, visi skirti tam, kad ES žmogaus 

teisių politikos veiksmingumas ir suderinamumas per ateinančius dešimt metų pagerėtų. Joje taip 

pat akcentuojama bendradarbiavimo propaguojant žmogaus teises, į kurį būtų įtrauktos valstybės 

narės, Europos Parlamentas, Europos Komisija ir Taryba, svarba. Be to, joje pabrėžiama, kad ES 

yra svarbus dialogas su stipria ir nepriklausoma pilietine visuomene, tiek ES viduje, tiek už jos ribų. 
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Programą papildo veiksmų planas, kuriame išdėstyti 97 veiksmai, kuriuos ES įgyvendins iki 

2014 m. gruodžio 31 d. Šie veiksmai apima visus žmogaus teisių aspektus – nuo kankinimo 

panaikinimo iki kovos su priverstinėmis santuokomis ar saviraiškos laisvės gynimo. Veiksmų plane 

numatoma ne tik toliau vykdyti jau keletą metų vykdomą darbą, pavyzdžiui, kovą su mirties bausme 

ir kankinimo panaikinimo kampaniją, bet numatomos ir ES iniciatyvos naujose srityse, pavyzdžiui, 

ryškesnis centrinis vaidmuo propaguojant žmogaus teises vystomojo bendradarbiavimo srityje, 

saviraiškos laisvės internete propagavimas ir padėties, kai liekama be pilietybės, prevencija.  

 

Veiksmų plane numatoma, kad apie to plano nuostatų įgyvendinimo pažangą ES praneš metinėje 

žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ataskaitoje 1. Atitinkamai buvo patikslinta šios ataskaitos 

struktūra, kad būtų laikomasi veiksmų plano struktūros; šios ataskaitos A dalies dėl strateginės 

programos ir veiksmų plano kiekvieną skyrių sudaro atitinkamos veiksmų plano dalies 

įgyvendinimo iki šiol santrauka. Iki 2012 m. pabaigos turėjo būti įgyvendinti devyni veiksmų plano 

veiksmai 2. Padaryta didelė pažanga siekiant beveik visų šių tikslų (žr. toliau pateiktą informaciją 

apie 3 veiksmą).  

 

                                                 
1 3 veiksmas. Metinėje žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ataskaitoje pristatyti ES 

veiklos rezultatus siekiant žmogaus teisių strategijos tikslų. 
2 6a), 6d), 7, 14a),16a), 18c), 23a), 25b) ir 30b) veiksmai. 
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2012 m. birželio 25 d. Taryba taip pat priėmė ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių 

klausimais įgaliojimus. 2012 m. rugsėjo mėn. šias pareigas pradėjo eiti buvęs Graikijos užsienio 

reikalų ministras ir Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Stavras Lambrinidis. ES 

specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais (tai pirmasis įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES 

specialusis įgaliotinis, kuriam suteikti teminiai įgaliojimai) yra pavesta užtikrinti ES žmogaus teisių 

politikos nuoseklumą, veiksmingumą ir matomumą. Siekdamas prisidėti prie politikos nuoseklumo 

ES specialusis įgaliotinis vidaus lygiu prisidės prie Strateginės programos ir veiksmų plano 

žmogaus teisių srityje ir kitų priemonių, pavyzdžiui, ES gairių dėl žmogaus teisių, įgyvendinimo. 

ES specialusis įgaliotinis taip pat intensyvins dialogą žmogaus teisių klausimais su trečiųjų šalių 

vyriausybėmis, tarptautinėmis bei regioninėmis organizacijomis ir pilietine visuomene, kad būtų 

padidintas ES žmogaus teisių politikos veiksmingumas ir matomumas. Paskutinius keturis 2012 m. 

mėnesius S. Lambrinidis atstovavo ES keliuose svarbiuose tarptautiniuose susitikimuose žmogaus 

teisių tema, įskaitant ESBO susitikimą dėl su žmogiškuoju aspektu susijusių įsipareigojimų 

įgyvendinimo rugsėjo mėn., JT Generalinės Asamblėjos Trečiojo komiteto 67-ą sesiją ir JT forumą 

verslo ir žmogaus teisių tema 2012 m. gruodžio mėn. Specialusis įgaliotinis susitiko su įvairių 

daugiašalių ir regioninių organizacijų (JT, Europos Tarybos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo 

organizacijos (ESBO), Arabų Valstybių Lygos, Islamo bendradarbiavimo organizacijos, Afrikos 

Sąjungos) vadovais ir savo partneriais šiose organizacijose, kad paskatintų glaudesnį 

bendradarbiavimą ir su žmogaus teisėmis susijusių ES tikslų įgyvendinimą. Jis taip pat 

pirmininkavo ES delegacijai 3-iame ES ir Meksikos dialogo žmogaus teisių klausimais susitikime 

spalio mėn. ir 9-ame Afrikos Sąjungos ir ES dialogo žmogaus teisių klausimais susitikime. 

S. Lambrinidis keletą kartų vyko su oficialiu vizitu į įvairias šalis, įskaitant vizitą į Rusijos 

Federaciją, kurio metu jis atidarė spalio mėn. ES ir Rusijos pilietinės visuomenės forumą Sankt 

Peterburge, ir itin aktyviai dalyvavo pirmame ES ir Egipto darbo grupės posėdyje, kuris įvyko 

lapkričio 14 d. Jis taip pat intensyviai palaikė ryšius su vietos ir tarptautinėmis NVO ir žmogaus 

teisių gynėjais Briuselyje ir visame pasaulyje.  
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2011 m. ES delegacijos, glaudžiai bendradarbiaudamos su ES valstybių narių misijomis visame 

pasaulyje, pradėjo rengti atskirų šalių žmogaus teisių strategijas; 2012 m. Taryba patvirtino 

48 tokias strategijas, o kitos 90 strategijų bus priimtos artimiausiu metu. Strategijose pateikiama 

žmogaus teisių padėties atitinkamoje šalyje analizė ir nustatoma, kad tam tikri klausimai yra ES 

veiksmų prioritetinės sritys.  Strategijos buvo parengtos konsultuojantis su pilietinės visuomenės 

atstovais ir jose nustatytos ES politinių veiksmų ir ES finansinės paramos trečiosioms šalims 

bendrosios gairės. Tad žmogaus teisių strategijų visoms šalims sukūrimas reiškia svarbų žingsnį 

siekiant tikslo užtikrinti, kad ES išorės santykiuose žmogaus teisėms būtų praktiškai ir tikslingai 

skiriama daugiausia dėmesio. Su strategijų įgyvendinimu susijęs darbas jau prasidėjo, rengiant 

pirmas įgyvendinimo ataskaitas, kurios turėtų būti užbaigtos 2013 m. pradžioje. 

 

Atsižvelgdama į strateginės programos priėmimą, ES ėmėsi veiksmų, kad jos darbo metodai 

žmogaus teisių srityje būtų veiksmingesni ir sistemingesni. Dabar visos 140 ES delegacijų bei 

biurų ir 15 BSGP misijų bei operacijų turi įkūrusios ryšių žmogaus teisių ir demokratijos 

klausimais punktus. 101 šalyje taip pat paskirti ryšių palaikymo pareigūnai žmogaus teisių gynėjų 

klausimais. Tarybos Žmogaus teisių darbo grupė (COHOM) dažniau rengia posėdžius. 

Komisijos Tarpžinybinė žmogaus teisių grupė, kurioje susitinka EIVT ir Komisijos tarnybų 

atstovai, posėdžiavo keletą kartų, kad apžvelgtų veiksmų plano įgyvendinimą. 2012 m. 

balandžio mėn. buvo sukurta Europos Parlamento ir EIVT aukšto lygio Kontaktinė grupė 

žmogaus teisių klausimais, veikianti forumo principu, – joje EP nariai ir vyresnieji EIVT 

pareigūnai reguliariai keičiasi informacija žmogaus teisių klausimais.  
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Žvelgiant į įvykius pasaulyje, itin daug nerimo kelianti tendencija 2012 m. buvo vis mažesnės 

galimybės daugelyje trečiųjų šalių veikti pilietinei visuomenei, dažnai dėl noro užkirsti kelią Arabų 

pavasario įkvėptų revoliucijų plitimui, taip pat dėl suvokimo, kad interneto teikiamos galimybės, 

kuriomis naudojantis keliamos problemos represiniams režimams, didėja. Pilietinės visuomenės 

organizacijos vis dažniau susidūrė su griežtais saviraiškos ir asociacijų laisvės apribojimais, 

pavyzdžiui, itin varginančiais registravimosi ir ataskaitų teikimo reikalavimais, labai griežtomis 

finansavimo užsienio lėšomis kontrolės taisyklėmis, draudimu NVO užsiimti politine veikla ar 

kontaktuoti su užsieniečiais, agresyviu baudžiamųjų įstatymų dėl šmeižto prieš NVO naudojimu ar 

visišku NVO veiklos uždraudimu. ES ši tendencija kėlė itin didelį nerimą. ES ėmėsi veiksmų – 

konfidencialiais diplomatiniais kanalais ar darydama viešus pareiškimus – daugeliu atskirų atvejų, 

kai pilietinės visuomenės aktyvistai ar žmogaus teisių gynėjai patyrė bauginimą ar kai jiems grėsė 

bausmė. ES toliau skatino aktyvios ir nepriklausomos pilietinės visuomenės vystymąsi visame 

pasaulyje, visų pirma pasitelkdama Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 

priemonę (EDŽTRP), kurios lėšomis 2012 m. finansinė parama suteikta žmogaus teisių gynėjams 

ir pilietinės visuomenės aktyvistams daugiau nei 100 šalių. 2012 m. spalio mėn. Komisija priėmė 

komunikatą Demokratijos ir tvaraus vystymosi ištakos. ES bendradarbiavimas su pilietinės 

visuomenės organizacijomis išorės santykių srityje 1, kuriame ES įpareigojama teikti didesnę 

paramą šalių partnerių pilietinės visuomenės organizacijoms, kad jos galėtų visapusiškai atlikti savo 

funkcijas teikdamos socialines paslaugas, užtikrindamos skaidrumą, gerą valdymą ir teisių gynimą, 

ir galėtų prisidėti prie politikos formavimo. Didesnė parama pilietinei visuomenei yra ir vienas iš 

pagrindinių ES atnaujintos kaimynystės politikos elementų. Šiuo tikslu ES sukūrė Pilietinės 

visuomenės priemonę, pagal kurią 2012 m. ir 2013 m. pilietinei visuomenei pietinėse kaimyninėse 

šalyse remti skiriama 22 mln. EUR.  

 

                                                 
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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Spalio mėn. taip pat sukurtas Europos demokratijos fondas. Europos demokratijos fondas yra 

nepriklausomas privatinės teisės fondas, skirtas demokratiją ginantiems aktyvistams, kurie kovoja 

už perėjimą prie demokratijos Europos kaimyninėse šalyse ir visame pasaulyje, remti. Europos 

demokratijos fondas nėra Europos Sąjungos priemonė, bet juo bus papildytos esamos ES 

priemonės, įskaitant EDŽTRP; iš jo greitai ir lanksčiai bus teikiama parama tokiems veikėjams kaip 

neregistruotos NVO ir nauji demokratiją ginantys veikėjai, kurie šiuo metu turi tik ribotas 

galimybes gauti ES paramą. 

 

2011 m. įvykusį istorinį lūžį demokratijos ir žmogaus teisių srityje pietinėse kaimyninėse šalyse 

lydėjo demokratinius standartus atitinkantys rinkimai, 2012 m. surengti keliose šalyse, tačiau 

tebeliko ilgalaikių kliūčių perėjimo prie demokratijos proceso sutvirtinimui. Besikartojančios 

masinės demonstracijos, kurių metu dažnai buvo naudojamos griežtos viešosios tvarkos palaikymo 

priemonės, parodė piliečių jaučiamą nepasitenkinimą dėl to, kad nuolat iki galo neįgyvendinamos 

pilietinės ir politinės teisės, ir dėl mažų galimybių naudotis ekonominėmis ir socialinėmis teisėmis – 

tai rodo didelis nedarbas ir nepriteklius. Siekdama sustiprinti ES ir pietinių kaimyninių šalių bei 

visuomenių partnerystę, 2011 m. ES patvirtino principą „parama pagal pažangą“, pagal kurį 

daugiau paramos bus teikiama toms šalims partnerėms, kurios kuria tvirtą ir tvarią demokratinę 

sistemą. 2012 m. ES ėmėsi veiksmų šiam principui įgyvendinti, sukurdama Paramos partnerystei, 

reformoms ir integraciniam augimui programą (SPRING) ir skirdama jai asignavimus – 390 mln. 

EUR 2011–2012 m. Be to, ES ir Europos Taryba priėmė bendrą programą Demokratinės reformos 

stiprinimas pietinėse kaimyninėse šalyse, pagal kurią pietinės kaimyninės šalys galės pasinaudoti 

Europos Tarybos patirtimi žmogaus teisių ir demokratijos apsaugos srityje. Siekiant suteikti politinę 

paramą perėjimo prie demokratijos procesui ir glaudesniam bendradarbiavimui su žmonėmis, 

vyriausybėmis ir vystymosi srities veikėjais tose šalyse, buvo sukurtos aukšto lygio ES ir Tuniso, 

Jordanijos ir Egipto darbo grupės.  Moterų teisės išliko itin didele problema regione; reaguodama į 

tai, ES sukūrė 7 mln. EUR biudžeto regioninę programą, kuria siekiama suteikti moterims politinių 

bei ekonominių galių ir kurią įgyvendins Jungtinių Tautų Lyčių lygybės ir moterų įgalinimo 

padalinys („JT Moterys“). 

 



 

 
9431/13  rsl/DG/sg 15 
PRIEDAS DG C   LT 

Principas „parama pagal pažangą“ buvo taikomas ir rytinėms kaimyninėms šalims, birželio mėn. 

sukūrus  Rytų partnerystės integracijos ir bendradarbiavimo programą, pagal kurią didesnė 

finansinė parama bus teikiama toms šalims, kurios imasi veiksmų tvirtai ir tvariai demokratinei 

sistemai kurti.  

 

ES ėmėsi veiksmų siekdama užtikrinti žmogaus teisių apsaugą ir užkirsti kelią tarptautinės 

humanitarinės teisės pažeidimams ginkluotų konfliktų metu. Du žinomi pavyzdžiai – Sirija ir 

Malis. 2012 m. padėtis Sirijoje pablogėjo tiek, kad tapo vis žiauresniu konfliktu ir ten kilo 

humanitarinė krizė, o Malyje dėl valstybės perversmo ir ginkluotų ekstremistų grupuočių veiklos 

buvo daromi šiurkštūs žmogaus teisių pažeidimai. Reaguodama į plačiai paplitusius ir sistemingus 

žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus Sirijoje, ES laikinai sustabdė dvišalį 

bendradarbiavimą ir nustatė sankcijas, kurios, be kita ko, apima ir visų vykdomų EIB operacijų 

sustabdymą šalyje, teikė didelę humanitarinę pagalbą pabėgėliams ir nuo krizės nukentėjusiems 

asmenims Sirijoje ir itin aktyviai Jungtinėse Tautose smerkė Sirijos režimo daromus žmogaus teisių 

ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus. ES pabrėžė, kad remia tarptautinius inkriminuojamų 

nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimus ir tai, kad būtų kreipiamasi į Tarptautinį 

baudžiamąjį teismą, jie šie klausimai nėra tinkamai sprendžiami nacionaliniu lygiu. Malyje ES siekė 

stiprinti paramą pilietinei visuomenei ir perskirstyti paramą vystymuisi, kad prisidėtų prie pastangų 

išlaikyti taiką. ES taip pat padarė keletą pareiškimų, kuriuose pabrėžė, kad svarbu sudaryti sąlygas 

nuolatiniam humanitarinės pagalbos teikimui visoje šalyje, ir svarbu, kad visos konfliktų šalys 

gerbtų žmogaus teises. 
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ES toliau propagavo žmogaus teisių visuotinumą ir Žmogaus teisių taryboje kėlė klausimą dėl 

sąvokų, kuriomis trukdoma laikytis visuotinumo principų, nustatymo. ES ragina trečiąsias šalis 

ratifikuoti tarptautines žmogaus teisių sutartis, tarptautinės humanitarinės teisės sutartis ir 

Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą. 2012 m. JT aukšto lygio konferencijoje teisinės 

valstybės klausimais ES valstybės narės pabrėžė savo pasiryžimą propaguoti visuotinumą, 

įsipareigodamos apsvarstyti galimybę prisijungti prie kelių pagrindinių žmogaus teises 

reglamentuojančių dokumentų, pavyzdžiui, Konvencijos dėl apsaugos nuo prievartinio dingimo ir 

Konvencijos prieš kankinimą fakultatyvinio protokolo, taip pat pripažinti teisę į individualų skundą 

pagal kelias JT žmogaus teisių konvencijas. Kalbant apie tarptautinės humanitarinės teisės sritį, po 

to, kai 2012 m. dvi valstybės narės ratifikavo Otavos konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo 

uždraudimo, dabar visos valstybės narės yra prie jos prisijungusios.  

 

2012 m. itin svarbus klausimas tebebuvo parama žmogaus teisių gynėjams visame pasaulyje. ES 

pateikė 37 viešas deklaracijas, kuriose pareiškė paramą atskiriems žmogaus teisių gynėjams, 

patyrusiems smurtą, bauginimą ar persekiojimus, ir pateikė 11 konfidencialių demaršų. ES 

delegacijos teikė praktinę paramą žmogaus teisių gynėjams, kreipėsi į nacionalines valdžios 

institucijas ir ėmėsi veiksmų, kad užtikrintų jų išlaisvinimą, kai jie būdavo neteisėtai suimti, ir 

stebėjo jų teismus. Tačiau kai kuriose šalyse ES stebėtojams ne kartą buvo neleista dalyvauti 

teismuose. 2012 m. pasitelkus Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 

priemonę (EDŽTRP) buvo teikiama tiesioginė parama daugiau nei 300 žmogaus teisių gynėjų, 

kuriems gresia pavojus, daugiau nei 20 šalių.  ES taip pat reguliariai siekė konsultuotis su žmogaus 

teisių gynėjais tiek Briuselyje, tiek trečiosiose šalyse padėties tam tikrose šalyse ir ES žmogaus 

teisių politikos plėtojimo klausimais.  

 

2012 m. ES žmogaus teisių politika ir veiksmais buvo sprendžiamos įvairios problemos, susijusios 

su pilietinėmis ir politinėmis teisėmis. 
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Saviraiškos laisvės srityje ES ne kartą smerkė, taip pat ir daugiašaliuose forumuose, saviraiškos 

laisvės bei galimybės naudotis internetu ribojimą ir tinklaraštininkų sulaikymo atvejus kai kuriose 

trečiosiose šalyse. Birželio mėn. ES, inicijavus Švedijai, atliko svarbų vaidmenį užtikrinant, kad 

Žmogaus teisių taryba vieningai priimtų pirmą rezoliuciją dėl žodžio laisvės internete gynimo 1. 

Taikydama strategiją „Nenutraukiama prieiga“, ES toliau teikė nuolatinę paramą autoritarinio 

režimo šalyse gyvenantiems interneto naudotojams, tinklaraštininkams ir aktyviems informacinių 

technologijų naudotojams, kad jie galėtų išvengti nepagrįstų galimybės naudotis internetu ir kitomis 

elektroninėmis ryšių technologijomis apribojimų. 

 

2012 m. žmogaus teisių universalumas buvo probleminė tema ir religijos ar tikėjimo laisvės 

srityje. ES ne kartą kėlė susirūpinimą netolerancijos ar diskriminacijos, kuri pasireiškė fiziniais 

išpuoliais prieš tam tikrų religinių bendruomenių narius, diskriminacine praktika ar teisės aktais, 

atvejai.  ES itin kėlė nerimą bandymai išplėtoti religijų diskreditavimo koncepciją, kurios laikantis 

būtų ribojama tiek religijos, tiek saviraiškos laisvė ir galėtų būti sudarytos sąlygos sistemingam 

netinkamam elgesiui su religinėms mažumoms priklausančiais asmenimis. Atsižvelgdama į tai, ES 

savarankiškai arba kartu su kitomis tarptautinėmis organizacijomis paskelbė keletą pareiškimų, 

kuriuose pabrėžiama, kad būtina puoselėti žmogaus teises apskritai ir religijos ar tikėjimo laisvę ir 

saviraiškos laisvę konkrečiai, raginama siekti taikos bei tolerancijos ir smerkiamas smurtas dėl 

religinių priežasčių, kurį vykdo valstybiniai ar nevalstybiniai subjektai, ir religinės neapykantos 

propagavimas bei smurto kurstymas. JT Žmogaus teisių taryboje ES pasiūlė priimti rezoliuciją dėl 

religijos ar tikėjimo laisvės ir pradėjo diplomatiniais kanalais nagrinėti šį klausimą su keliomis 

šalimis. Vesdama intensyvias derybas su Islamo bendradarbiavimo organizacija, ES užtikrino, kad 

nei jos, nei Islamo bendradarbiavimo organizacijos rezoliucijoje šiuo klausimu nebūtų patvirtinta 

religijų diskreditavimo koncepcija, ir kad abi rezoliucijos būtų priimtos bendru sutarimu. Tai, kad 

šiam klausimui ES teikia didelę svarbą, ji parodys 2013 m. pradžioje priimdama Tarybos gaires dėl 

religijos ar tikėjimo laisvės.  

 

                                                 
1 A/HRC/20/L.13 Žmogaus teisių internete propagavimas, apsauga ir galimybės jomis naudotis: 

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

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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ES toliau aktyviai propagavo moterų teises. Ji toliau įgyvendino ES veiksmų planą dėl lyčių 

lygybės ir didesnių galių suteikimo moterims vystomojo bendradarbiavimo srityje ir pateikė 

ataskaitą apie iki šiol pasiektą pažangą. Rugsėjo mėn. JT Generalinės Asamblėjos metu ES kartu su 

dvylika bendrasteigėjų narių paskelbė Lygiaverčių perspektyvų partnerystę, pagal kurią bus 

skatinamas moterų dalyvavimas politikoje ir ekonominis įgalinimas.  ES toliau itin aktyviai 

įgyvendino JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo, visų pirma 

įtraukdama lyčių aspektą į visas BSGP misijas ir operacijas.  Be to, ES propagavo moterų, taikos ir 

saugumo klausimą daugiau kaip 70 šalių ir skyrė maždaug 200 mln. EUR nacionalinių veiksmų 

planų  parengimui ir įgyvendinimui, nevyriausybinių organizacijų finansavimui ir vyriausybinių 

agentūrų darbuotojų apmokymui. 2012 m., siekiant užtikrinti veiksmų koordinavimą ir 

veiksmingumą, paskirtas EIVT patarėjas lyčių aspekto klausimais. Dabar prioritetas lyčių 

klausimams suteiktas 109 šalių žmogaus teisių strategijose.  

 

Be to, ES yra įsipareigojusi užtikrinti neįgaliųjų teises. Ji taip pat pasirašė ir ratifikavo Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvų protokolą. ES yra vienintelis tai padaręs 

regioninis subjektas. Ji šios konvencijos įgyvendinimo tikslu įsteigė savo ryšių punktą ir 

nepriklausomą mechanizmą, kad galėtų bendradarbiauti su savo valstybių narių, kurių dauguma jau 

ratifikavo ir konvenciją, ir protokolą, ryšių punktais ir nepriklausomais mechanizmais.  
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Kovodama su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės ES pabrėžė, jog ji 

siekia užtikrinti, kad kiekvienam žmogui visame pasaulyje be diskriminacijos būtų taikomos tos 

pačios žmogaus teisės. ES priėmė priemonių rinkinį, kuriame apibrėžti jos šios srities prioritetai ir 

kuris 2013 m. bus pervadintas žmogaus teisių srities gairėmis. ES kėlė lesbiečių, gėjų, biseksualių, 

transseksualių ir interseksualių asmenų teisių klausimą  kalbėdama tarptautiniuose forumuose, taip 

pat palaikydama dvišalius santykius su tam tikromis trečiosiomis šalimis.  Be to, ES pagal EDŽTRP 

teikė finansinę paramą pilietinės visuomenės grupėms, kurios rengė kampanijas šiuo klausimu.  

 

ES įvairiuose forumuose, ypač dvejose svarbiose tarptautinėse konferencijose žmogaus teisių ir 

terorizmo klausimais, pabrėžė, kad svarbu užtikrinti visapusišką pagarbą žmogaus teisėms kovojant 

su terorizmu. ES patvirtino šalių ir regionų, su kuriais reikėtų suintensyvinti bendradarbiavimą 

kovojant su prekyba žmonėmis, sąrašą.  

 

ES toliau įgyvendino esamas Tarybos gaires, pavyzdžiui, gaires dėl kovos su mirties bausme ir 

kankinimu, dėl žmogaus teisių gynėjų ir dėl vaikų teisių.  

 

Mirties bausmės klausimu ES siekė paremti vis stipresnes tarptautinio masto tendencijas, 

nukreiptas prieš mirties bausmę, ir šiuo tikslu padarė ne vieną viešą pareiškimą ir kalbėjo tuo 

klausimu tarptautiniuose forumuose. ES atliko didelį lobistinį darbą propaguodama JT Generalinės 

Asamblėjos rezoliuciją 67/176, kurioje dar kartą išsakomas raginimas skelbti moratoriumą dėl 

mirties bausmės ir kuri buvo priimta precedento neturinčiu balsų „už“ skaičiumi. Ši rezoliucija 

atliko itin svarbų vaidmenį patvirtinant pasaulinio masto tendenciją siekti mirties bausmės 

panaikinimo. ES parėmė ne vieną pilietinės visuomenės projektą ir renginį visame pasaulyje, 

siekdama sustiprinti viešą paramą siekiui panaikinti mirties bausmę. 2012 m. ES priėmė patikslintas 

Kovos su kankinimu gaires. Iš dalies pakeistose gairėse akcentuojamas poreikis užtikrinti, kad būtų 

tinkamai įgyvendinamos tarptautinių stebėsenos struktūrų, pavyzdžiui, JT komiteto prieš 

kankinimą, rekomendacijos, ir pabrėžiama būtinybė uždrausti kankinimą ar netinkamą elgesį 

kovojant su terorizmu. ES atkreipė tiesioginį trečiųjų šalių dėmesį į konkrečius kankinimo atvejus ir 

skyrė 16 mln. EUR NVO, kad paremtų kovos su kankinimu kampaniją.  
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2012 m. ES surengė pasaulinę lobistinę kampaniją, siekdama paskatinti ratifikuoti Vaiko teisių 

konvencijos du fakultatyvinius protokolus ir TDO Konvenciją Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo. 

Pasiekta, kad dar 18 šalių ratifikuotų šiuos dokumentus. ES daugiau kaip 50 šalių finansavo 

projektus, kuriais skatinamos vaiko teisės, įskaitant 15 projektų, skirtų kovai su vaikų darbu; jiems 

skirta maždaug 11,1 mln. EUR.   

 

Galiausiai, 2012 m. ES toliau rėmė rinkimų procesus visame pasaulyje – siuntė rinkimų stebėjimo 

misijas bei rinkimų ekspertų misijas, teikė pagalbą rengiant rinkimus ir paramą vietos stebėtojams. 

Iš viso 2012 m. ES nusiuntė 13 rinkimų stebėjimo misijų ir rinkimų ekspertų misijų. Šiomis 

misijomis prisidėta prie paramos perėjimui prie demokratijos ES kaimyninėse šalyse (rinkimų 

stebėjimo misija Alžyre, rinkimų vertinimo grupė Libijoje ir rinkimų ekspertų misija Egipte), 

stebėta, kaip vyksta valdžios perdavimas opozicijai (rinkimų stebėjimo misija ir rinkimų ekspertų 

misija Senegale, rinkimų ekspertų misija Meksikoje) ir prisidėta prie šalių, kurios išgyvena 

laikotarpį po konflikto, demokratijos stiprinimo (rinkimų stebėjimo misija Rytų Timore ir Siera 

Leonėje). Be to, ES suintensyvino pastangas užtikrinti, kad būtų sistemingai vykdoma tolesnė 

veikla, remiantis ES rinkimų misijų rekomendacijomis. Šių pastangų dalis – gruodžio mėn. ES 

nusiųsta pirma su rinkimais susijusios tolesnės veiklos misija Malavyje, kuriai pavesta išnagrinėti 

vykdant rinkimų reformas padarytą pažangą ir ES rinkimų stebėjimo misijos rekomendacijų 

poveikį. ES taip pat siekė suintensyvinti darbą paramos demokratijai srityje, remdamasi 2009 m. 

gruodžio mėn. Tarybos išvadomis 1. ES parengė ataskaitas apie paramos demokratijai veiksmų 

planų devyniose šalyse, kuriose vykdoma bandomoji veikla, įgyvendinimą ir pritaikys įgytą patirtį 

pradedant antrą bandomosios veiklos etapą kitose šalyse 2013 m. pradžioje. 

                                                 
1 Tarybos išvados dėl paramos demokratijai ES plėtojant išorės santykius. Siekiant didesnio 

nuoseklumo ir veiksmingumo (dok. 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
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16081.en09.pdf
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Ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės taip pat yra neatsiejama ES žmogaus teisių išorės 

politikos dalis. Akivaizdu, kad žmogaus teisių (pilietinių ir politinių, ekonominių, socialinių ir 

kultūrinių) įgyvendinimas, tvarus vystymasis ir skurdo panaikinimas yra tarpusavyje susiję. 

Atsižvelgdama į tai, ES nuolat akcentavo, kad žmogaus teisių, valdymo, demokratijos ir teisinės 

valstybės principus reikia integruoti į Tūkstantmečio vystymosi tikslų po 2015 m. programą. ES 

kėlė ekonominių ir socialinių teisių klausimą dialogų žmogaus teisių tema su trečiosiomis šalimis 

metu, organizavo aukšto lygio susitikimą aprūpinimo vandeniu klausimu su Jungtinėmis Tautomis 

bei Jungtinėmis Valstijomis ir glaudžiai bendradarbiavo su JT specialiaisiais pranešėjais 

ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių klausimais, taip pat parengė ES deklaraciją dėl pasaulinės 

vandens dienos, į kurią įtraukta nuoroda į teisę į vandenį.  Palaikant ryšius su trečiosiomis šalimis 

reguliariai buvo primenama būtinybė ratifikuoti ir įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos 

konvencijas, o ES teikė svarią dvišalę finansinę paramą projektams, kuriais propaguojamas darbo 

standartų įgyvendinimas, pavyzdžiui, darbo sąlygų kasybos sektoriuje gerinimas. Tačiau EIVT 

pripažįsta, kad veikla šioje srityje gali būti intensyvesnė; vadovaujantis veiksmų planu, pradėta 

dirbti siekiant nustatyti, kokiais būdais galėtų būtų užtikrintos kuo didesnės galimybės naudotis 

ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis.  

 

ES ir toliau naudojo visas turimas priemones, kad keltų žmogaus teisių klausimus palaikydama 

ryšius su trečiosiomis šalimis. 2012 m. ES priėmė Pokyčių darbotvarkę, kurioje žmogaus teisių 

propagavimui, geram valdymui ir demokratijai skiriamas centrinis vaidmuo ES vystomojo 

bendradarbiavimo srityje 1. Dabar bus nustatytos glaudesnės sąsajos tarp ES dotacijų ir paskolų 

vystymuisi ir žmogaus teisių, įskaitant ekonomines, socialines ir kultūrines teises, bei demokratijos 

propagavimo.  2012 m. priimtose programavimo gairėse nustatyta, kad ES parama vystymuisi 

turėtų būti pritaikyta pagal trečiųjų šalių pasiektą pažangą vykdant įsipareigojimus žmogaus teisių, 

demokratijos ir teisinės valstybės srityje 2. Bendra parama biudžetui bus teikiama tais atvejais, kai 

bus tikima ir pasitikima, kad pagalba bus išleista siekiant užtikrinti pagrindines vertybes, dėl kurių 

ES ir šalis partnerė yra prisiėmusios įsipareigojimų; ES yra parengusi pagrindinių vertybių 

vertinimo metodiką.  

                                                 
1 Tarybos išvados „ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“  

(3166-as Tarybos (Užsienio reikalai) posėdis, 2012 m. gegužės 14 d., Briuselis).  
2 Tarybos išvados „Požiūris į ES paramą trečiųjų šalių biudžetui ateityje“ (3166-as Tarybos 

(Užsienio reikalai) posėdis, 2012 m. gegužės 14 d., Briuselis).  
 



 

 
9431/13  rsl/DG/sg 22 
PRIEDAS DG C   LT 

Prekybos politikos srityje 2012 m. spalio mėn. priimtu patikslintu bendrųjų muitų tarifų lengvatų 

sistemos (BLS) reglamentu sustiprintas mechanizmas, kurį taikant stebima, kaip trečiosios šalys, 

besinaudojančios pagal BLS ir prekybos skatinimo schemą teikiamomis lengvatomis, įgyvendina 

įsipareigojimus žmogaus teisių srityje. Peržiūrėtas reglamentas dėl prekybos prekėmis, kurios galėtų 

būti naudojamos mirties bausmei ar kankinimams vykdyti, kad būtų uždrausta prekyba tam tikromis 

medžiagomis, naudojamomis mirties bausmės įvykdymui įšvirkščiant mirtiną jų dozę.  

 

2012 m. ES toliau siekė užtikrinti, kad nuostatos dėl žmogaus teisių būtų įtrauktos į bendruosius 

politinius susitarimus tiek su pramoninėmis, tiek su nepramoninėmis šalimis, net jei pasiekti 

susitarimą su šalimi partnere nebuvo paprasta. 2012 m. susitarimai, į kuriuos įtraukta nuostata dėl 

žmogaus teisių, pasirašyti su Iraku, Vietnamu, Centrine Amerika ir Filipinais. Per metus surengta 

trisdešimt dialogų ir konsultacijų žmogaus teisių klausimais; jų metu su šalimis partnerėmis 

aptarti susirūpinimą keliantys klausimai. Visi dialogai surengti laikantis abipusiškumo principo, 

šalims partnerėms išnaudojant galimybę kelti išsamius klausimus dėl žmogaus teisių padėties 

Europos Sąjungoje. Dar daugiau trečiųjų šalių pareiškė norą užmegzti dialogus ar konsultuotis 

žmogaus teisių klausimais su ES. Dialogas žmogaus teisių klausimais pradėtas su Pietų Afrika, jau 

vedamas vietos dialogas žmogaus teisių klausimais su Kolumbija iškeltas į aukštesnį lygį ir pradėti 

rengti susitikimai sostinėse, o su Pietų Korėja susitarta dėl konsultacijų žmogaus teisių klausimais; 

pirmas etapas bus surengtas 2013 m. Atsižvelgdama į tai, kad dialogų žmogaus teisių klausimais 

daugėja, ES yra pradėjusi svarstyti, kaip galėtų geriausiai išnaudoti šią priemonę. Kartu su dialogais 

žmogaus teisių klausimais taip pat įvyko dvylika seminarų su pilietinės visuomenės atstovais. 

Vyriausioji įgaliotinė arba jos atstovas spaudai 2012 m. paskelbė 151 deklaraciją žmogaus teisių 

klausimais, o daugeliu atveju buvo teikiami konfidencialūs demaršai. 
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Daugiašaliu lygiu ES toliau itin aktyviai Jungtinių Tautų sistemoje pasisakė už žmogaus teises. 

Trijuose Žmogaus teisių tarybos posėdžiuose 2012 m. ES pateikė rezoliucijas dėl padėties 

konkrečiose šalyse (Sirija, Mianmaras / Birma, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika ir 

Baltarusija), taip pat temines rezoliucijas dėl religijos ir tikėjimo laisvės ir dėl vaiko teisių. ES 

pritarė daugeliui kitų rezoliucijų, be kita ko, rezoliucijoms dėl Šri Lankos, Irano, Eritrėjos, 

Dramblio Kaulo Kranto ir Somalio. ES inicijavo, kad būtų nustatyti nauji konkrečiai šaliai skirti 

įgaliojimai Baltarusijai ir parėmė naują specialųjį pranešėją Eritrėjos klausimais. ES tvirtai rėmė 

Tyrimų komisijos dėl Sirijos darbą ir prisidėjo prie to, kad būtų užtikrintas jos įgaliojimų 

pratęsimas.  

 

JT Generalinės Asamblėjos 67-oje sesijoje visoms ES iniciatyvoms buvo plačiai pritarta.  ES buvo 

patenkinta, kad buvo įmanoma pasiekti bendrą sutarimą dėl rezoliucijos dėl Mianmaro, kurioje 

pripažinta padaryta pažanga, bet kartu nustatytos likusios žmogaus teisių klausimais aktualios 

sritys. ES taip pat buvo patenkinta, kad rezoliucija dėl Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos 

buvo priimta be balsavimo ir kad iniciatyva dėl Sirijos, kurią pateikė plati arabų valstybių 

vadovaujamų šalių koalicija, sulaukė iki šiol nematytos paramos. Be to, remiant ES pateikta išsami 

rezoliucija dėl žmogaus teisių Irane. ES pristatyta JT metinė rezoliucija dėl religijos ar tikėjimo 

laisvės vėl priimta bendru sutarimu. JT Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją dėl vaiko teisių, 

kurioje daugiausia dėmesio skirta čiabuvių vaikų klausimui, ir pirmą kartą priėmė rezoliuciją, 

kurioje raginama nutraukti moterų lyties organų žalojimą; ES šiai Afrikos iniciatyvai tvirtai pritarė. 
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ES toliau glaudžiai bendradarbiavo su regioniniais partneriais, pavyzdžiui, Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo organizacija (ESBO), Afrikos Sąjunga, Ramiojo vandenyno salų forumo 

sekretoriatu bei Arabų Valstybių Lyga.  ES, patvirtindama bendradarbiavimo prioritetus, sustiprino 

glaudžius santykius su Europos Taryba; ES ir Europos Taryba toliau įgyvendino nemažai bendrų 

programų, susijusių su teisine valstybe, demokratija ir žmogaus teisėmis; joms skirta suma siekia 

apie 101 mln. EUR. Be to, ES Generalinėje Asamblėjoje ir Žmogaus teisių taryboje bendradarbiavo 

su tokia temine organizacija kaip Islamo bendradarbiavimo organizacija. 

 

2012 m. lapkričio mėn. Norvegijos Nobelio komitetas skyrė Europos Sąjungai Nobelio taikos 

premiją, įvertindama jos veiklą susitaikymo, demokratijos srityje, puoselėjant žmogaus teises ir 

sukuriant visą žemyną apimančią taikos ir stabilumo erdvę. Gruodžio 10 d. premiją atsiėmė trys 

pirmininkai – Europos Parlamento Pirmininkas Martinas Schultzas, Europos Vadovų Tarybos 

Pirmininkas Hermanas Van Rompuy'us ir Europos Komisijos Pirmininkas Jose Manuelis Barroso. 

ES pareiškė, kad premijos lėšos bus panaudotos projektams, pagal kuriuos teikiamos švietimo 

paslaugos nuo ginkluotų konfliktų nukentėjusiems vaikams, remti. 
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I. Žmogaus teisės ir demokratija ES politikoje 

1. Įtraukti žmogaus teisių aspektą į visus poveikio vertinimus 

 

Europos Komisija 

 

Nuo 2006 m. Europos Komisija atlieka ES iniciatyvų poveikio vertinimus, kad nustatytų jų galimą 

poveikį socialinėje, ekonominėje ir aplinkosaugos srityse. Poveikio vertinimai atliekami vertinant 

pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, pasiūlymus dėl su teisėkūros procedūra 

nesusijusių aktų, turinčių aiškų ekonominį, socialinį poveikį ir poveikį aplinkai, ir su teisėkūra 

nesusijusias iniciatyvas, kuriomis apibrėžiama būsima politika, įskaitant derybinius nurodymus dėl 

tarptautinių susitarimų.  

 

Nors tam tikros iniciatyvos poveikis žmogaus teisėms iš pradžių nebuvo tarp klausimų, kuriuos 

Komisija svarstė atlikdama poveikio vertinimus, 2010 m. Komisija paskelbė, kad siekdama 

užtikrinti atitiktį Pagrindinių teisių chartijai, ji vertins savo pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 

priimamų aktų, įskaitant tuos, kurie apima išorės aspektą, pavyzdžiui, prekybos susitarimus ar 

pagalbos taisykles, poveikį pagrindinėms teisėms. Komisija taip pat patvirtino, kad Chartija taikoma 

ir ES išorės politikai 1. 2011 m. Komisija priėmė Praktines gaires dėl pagrindinių teisių 2, kuriose 

nustatyti veiksmai, kurių Komisijos tarnybos turėtų imtis, kad Komisijos poveikio vertinimuose 

būtų atspindėta su pagrindinėmis teisėmis susijusi padėtis.  

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm. 
2 Atsižvelgimo į pagrindines teises Komisijos poveikio vertinimuose praktinės gairės, 

SEC(2011) 567 final. 
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Metinėse Komisijos ES pagrindinių teisių chartijos taikymo ataskaitose 1 akcentuojama, kaip toliau 

vadovaujamasi chartija siekiant pagrindines teises integruoti į visus ES teisės aktus ir valstybėms 

narėms taikant ES teisę. Jose taip pat apibūdinama, kaip ES plėtojama pagrindinių teisių kultūra 

rengiant naujus teisės aktus tose srityse, kuriose ES turi kompetenciją veikti, ir taikant Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją. Kasmet apžvelgiant visas ES chartijos nuostatas 

siekiama nustatyti sritis, kuriose padaryta pažanga ir kuriose kyla nauji susirūpinimą keliantys 

klausimai. 

 

2012 m. atliekant prekybos susitarimų poveikio vertinimus buvo sustiprintas žmogaus teisių 

aspektas (žr. 11 dalį). 

 

Europos Parlamentas 

 

2012 m. buvo pirmieji Europos Parlamento Poveikio vertinimo ir Europos pridėtinės vertės 

direktorato, įsteigto reaguojant į 2011 m. birželio 8 d. Parlamento priimtą A. Niebler pranešimą dėl 

nepriklausomo poveikio vertinimo užtikrinimo, veiklos metai. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm
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Poveikio vertinimo direktoratas yra atsakingas už pagalbą stiprinant Parlamento institucinį 

nepriklausomumą ir pajėgumus; jis padeda nustatyti, įvertinti ir pagrįsti Parlamento bendrus 

politikos prioritetus ir gerina jo gebėjimus užtikrinti pažangų politikos vertinimą, taip prisidėdamas 

prie bendro tikslo užtikrinti geresnę teisėkūrą. Atlikdamas šį darbą Parlamentas atsižvelgė į 

Komisijos parengtus poveikio vertinimus ir atliko savo pasiūlytų svarbių pakeitimų poveikio 

vertinimus, laikydamasis Parlamento 2008 m. priimto poveikio vertinimo vadovo. 2012 m. 

Poveikio vertinimo direktoratas atliko keletą vertinimų, susijusių su ES išorės veiksmais 1.  

 

Nors žmogaus teisės nėra minimos 2008 m. vadove, Parlamento nustatyti kriterijai apima poveikio 

pažeidžiamoms socialinėms grupėms (socialinė lyginamoji analizė) ir lyčių lygybės aspektui 

įvertinimą. Be to, Poveikio vertinimo direktoratas patvirtino, kad teikia žmogaus teisėms daug 

svarbos, ir nuolat vertins šį klausimą. 

 

                                                 
– 1 Pasiūlymo leisti pradėti derybas dėl ES ir Japonijos laisvosios prekybos susitarimo Komisijos poveikio vertinimo 

pirminis vertinimas; pasiūlymo dėl Direktyvos dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Europos Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu Komisijos poveikio vertinimo pirminis vertinimas;  

– pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir ES asociacijos Komisijos poveikio vertinimo 
pirminis vertinimas; pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės tarnybos 
korpusas, Komisijos poveikio vertinimo pirminis vertinimas;  pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo Komisijos poveikio vertinimo pirminis vertinimas. 
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ES Taryba 

 

Vadovaudamasi 2011 m. Tarybos išvadomis dėl poveikio vertinimų, pirmininkaujanti valstybė narė 

pateikė Nuolatinių atstovų komitetui ataskaitą apie dabartinę su poveikio vertinimu susijusią padėtį 

Taryboje 1. Ataskaitoje pateikiami apklausos poveikio vertinimo tema visų sudėčių Taryboje 

rezultatai; joje pažymima, kad poveikio vertinimai „paprastai nėra nagrinėjami dviejų sudėčių 

Taryboje, t. y. Bendrųjų reikalų taryboje ir Užsienio reikalų taryboje“. 

 

Ribojamosios priemonės 

 

Pagal Ribojamųjų priemonių (sankcijų) pagal ES bendrą užsienio ir saugumo politiką įgyvendinimo 

ir vertinimo gaires ribojamųjų priemonių, patvirtintų pagal BUSP dėl žmogaus teisių, poveikis turi 

būti vertinamas prieš tas priemones priimant ir vėliau kiekvienais metais 2. 

 

Gairių 9 punkte teigiama: „Nustatant ir įgyvendinant ribojamąsias priemones visuomet turi būti 

laikomasi tarptautinės teisės. Jomis turi būti gerbiamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, visų 

pirma – teisė į tinkamą procesą ir veiksmingą teisinę gynybą. Nustatomos priemonės visuomet turi 

būti proporcingos jų tikslui.“ 

 

2012 m. gairės buvo taikomos darant metines peržiūras ir patvirtinant naujas priemones, susijusias 

su Baltarusija, Mianmaru / Birma, Iranu, Sirija ir Zimbabve. 

                                                 
1 Pirmininkaujančios valstybės narės ir Tarybos sekretoriato ataskaita dėl poveikio vertinimo, 

2012 m. lapkričio 21 d., dok. 16569/12. 
2 Dok. 11205/12. 
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Parama biudžetui 

 

Po to, kai 2012 m. gegužės mėn. buvo priimtos Tarybos išvados „Požiūris į ES paramą trečiųjų 

šalių biudžetui ateityje“, yra atliekamas vertinimas žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės 

valstybės vertybių srityje siekiant nustatyti, ar tikslinga teikti paramą šalių partnerių biudžetui. 

Taigi, ES įvertins, ar yra būtinos sąlygos, kuriomis remiantis su šalimis partnerėmis būtų galima 

sudaryti gero valdymo ir vystymosi sutartis, t. y. ar puoselėjamos pagrindinės žmogaus teisių, 

demokratijos ir teisinės valstybės vertybės ir ar tokia sutartimi bus remiamos plataus masto 

reformos, užtikrinančios skurdo mažinimą ir geresnį valdymą, kartu parodant abipusį ir bendrą 

įsipareigojimą siekti visuotinių pagrindinių vertybių.  

 

Kad būtų atliekami tokie vertinimai, 2012 m. balandžio mėn. Komisija įsteigė Paramos biudžetui 

valdymo komitetą; EIVT yra Paramos biudžetui valdymo komiteto narė. Komitetas naudosis rizikos 

vertinimo sistema, kuri, inter alia, grindžiama ES delegacijų politinėmis ataskaitomis ir vykstančiu 

politiniu dialogu.  2012 m. rugsėjo mėn. parengtos oficialios paramos biudžetui programavimo, 

planavimo ir valdymo gairės. Gairių 4 skyrius skirtas pagrindinėms vertybėms. Jame apžvelgiami 

principai, kurių reikia laikytis, vertinimo apimtis, tai, kaip pagrindinės vertybės yra susijusios su 

įvairiais gero valdymo ir vystymosi sutarčių aspektais, kitos paramos biudžetui formos (Sektoriaus 

reformos sutartys ir Sutartys dėl paramos valstybei stiprinti) ir pagrindinių vertybių vertinimo ir 

stebėjimo procesas. 
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Europos investicijų bankas (EIB)  

 

EIB, kaip ES bankas, teisiškai privalo laikytis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 

nuostatų. Pagal savo pareiškimą dėl aplinkos apsaugos ir socialinių principų bei standartų bankas 

vykdo deramą patikrinimą remdamasis žmogaus teisėmis grindžiamu požiūriu į įvairių rūšių 

poveikį 1. Žmogaus teisių apsaugos aspektai turi įtakos EIB socialinio poveikio vertinimui projekto 

lygiu, kaip išdėstyta banko Aplinkos apsaugos ir socialinės praktikos vadove. Bankas finansuoja tik 

tuos projektus, kuriais gerbiamos žmogaus teisės, ir yra aiškiai nustatyta, kad projektams ar veiklai, 

kuriais negerbiamos žmogaus teisės, EIB paskolos neteikiamos 2.  

 

EIB, atsižvelgdamas į jam teisiškai privalomus įsipareigojimus (ES sutartis) ir į tai, kad patvirtinti 

JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai principai, 2012 m. užbaigė žmogaus teisių sistemos 

trūkumų analizę, kurios tikslas įvertinti savo esamus socialinės srities vertinimo standartus ES 

chartijos nuostatų ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų atžvilgiu. Šios analizės 

rezultatais buvo remiamasi atliekant banko deramo socialinio patikrinimo standartų peržiūrą  

2012–2013 m.; tikimasi, kad šių standartų išdėstymas nauja redakcija bus svarbus žingsnis toliau 

integruojant žmogaus teisių apsaugos aspektus veiklos atžvilgiu į EIB finansavimo veiklą. Šis 

ketinimas buvo toliau nagrinėjamas, kai 2012 m. spalio mėn. EIB savo patalpose surengė kasmetinį 

tarptautinį socialinių reikalų ekspertų susitikimą, kurio metu svarstyta, kaip tarptautinės finansų 

įstaigos galėtų geriausiai integruoti žmogaus teisių aspektą atlikdamos deramą socialinį patikrinimą, 

visų pirma poveikio vertinimą.  

 

                                                 
1 Tai: priverstinis perkėlimas / ekonominis perkėlimas, pažeidžiamų gyventojų grupių teisės ir 

interesai, darbo standartai, darbuotojų ir visuomenės sveikata bei sauga; visuomenės 
dalyvavimas ir viešos konsultacijos. Atsižvelgiant į operacijos kontekstą, gali būti 
nagrinėjamos ir papildomos temos, susijusios su valdymo, skaidrumo ir gebėjimų klausimais, 
konflikto galimybe ir jautrumu, susijusiu su galimybe naudotis ištekliais ar projekto naudos 
paskirstymu, padidėjusia nelygybe ir sudėtinga institucine aplinka bei socialine dinamika. 

2 Neremiamos veiklos sąrašas pateikiamas čia: 
http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf.  

http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf
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Manoma, kad pagrečiui rengiama rezultatų vertinimo sistema yra svarbus banko vykdomo 

socialinių aspektų, žmogaus teisių apsaugos aspektų, įmonių socialinės atsakomybės, deramo darbo, 

aplinkos apsaugos principų ir gero valdymo sustiprinto deramo patikrinimo ir stebėsenos jo 

finansuojamuose projektuose veiksnys. 

 

Galiausiai, laikydamasis savo metinių įsipareigojimų įmonių socialinės atsakomybės srityje, EIB 

teikia savo rezultatų aplinkos, socialinėje ir valdymo srityse ataskaitas ir ypač ataskaitas dėl 

socialinių ir žmogaus teisių rodiklių pagal Visuotinę ataskaitų teikimo iniciatyvą. 
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2. Tikra partnerystė su pilietine visuomene, be kita ko, vietos lygiu  

2012 m. ES toliau stiprino santykius su pilietine visuomene – tiek kaip su svarbia partnere, su kuria 

buvo konsultuojamasi siekiant prisidėti prie ES žmogaus teisių politikos raidos, tiek kaip su 

konkrečia politinės ir finansinės paramos gavėja, atsižvelgiant į pilietinei visuomenei tenkantį itin 

svarbų vaidmenį – įgalinti žmones suprasti savo teises bei jų reikalauti ir tikrinti valdžios institucijų 

veiksmus. 

ES pareigūnai sistemingai rengė konsultacijas su pilietine visuomene Briuselyje ir atitinkamoje 

šalyje prieš pradedant dialogą žmogaus teisių klausimais ir po to darė informacinius pranešimus.  

Be to, 2012 m., vedant oficialius dialogus žmogaus teisių klausimais su Argentina, Bangladešu, 

Brazilija, Čile, Kolumbija, Gruzija, Indonezija, Kirgizija, Moldovos Respublika, Meksika, 

Palestinos Administracija ir Tadžikistanu, surengti oficialūs pilietinės visuomenės organizacijų 

seminarai, kuriuose sudarytos galimybės Europos ir tarptautinėms NVO užmegzti ryšius su 

analogiškomis atitinkamų šalių organizacijomis. 2012 m. lapkričio mėn. Golvėjuje surengtas 

seminaras žmogaus teisių klausimais, kuriame dalyvavo teisės specialistai ir pilietinės visuomenės 

organizacijų atstovai iš ES ir Kinijos. 

Šių pilietinės visuomenės organizacijų seminarų rekomendacijomis buvo remiamasi vedant su 

šiomis šalimis oficialius ES dialogus žmogaus teisių klausimais. Geriausios praktikos pavyzdys – 

kad pateiktų tas rekomendacijas, pilietinės visuomenės atstovai dalyvavo oficialiuose dialoguose 

žmogaus teisių klausimais su Afrikos Sąjunga, Meksika ir Moldovos Respublika.  

Panašiai pilietinės visuomenės nuomonės buvo klausiama vietos lygiu ir (arba) ES centrinėje 

būstinėje rengiant atskirų šalių žmogaus teisių strategijas.  
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2012 m. su pilietine visuomene buvo konsultuotasi keliais politiniais klausimais, pirmiausia 

rengiant žmogaus teisių srities dokumentų rinkinį, kurį birželio 25 d. priėmė Užsienio reikalų 

taryba, o vėliau patvirtino Europos Vadovų Taryba. Pilietinės visuomenės nuomonė taip pat buvo 

gauta tokiais klausimais kaip ES gairių dėl religijos ar tikėjimo laisvės ir dėl lesbiečių, gėjų, 

biseksualių, transseksualių ir interseksualių asmenų rengimo; abejos gairės dar rengiamos.  

Atitinkamai, ES visuotiniame požiūryje į migraciją ir judumą (VPMJ) – ES visa apimančioje ES 

išorės migracijos ir judumo politikos sistemoje – akcentuojamas pilietinės visuomenės vaidmuo ją 

įgyvendinant. Taigi pilietinė visuomenė sistemingai dalyvauja visuose dialoguose migracijos 

klausimais ir konkrečiose bendradarbiavimo sistemose, partnerystėse judumo srityje, ir bus įtraukta 

į būsimas Bendrąsias migracijos ir judumo darbotvarkes. Be to, Prekybos žmonėmis panaikinimo 

ES strategijoje 2012–2016 m. 1 akcentuojamas pilietinės visuomenės vaidmuo ją įgyvendinant, be 

kita ko, jos dalyvavimas nacionalinių ir tarpvalstybinių nukreipimo mechanizmų veikloje. 

Konkrečiau, ES strategijoje numatyta sukurti pilietinės visuomenės organizacijų ir paslaugų teikėjų, 

dirbančių aukų apsaugos ir pagalbos tiek valstybėse narėse, tiek atrinktose trečiosiose šalyse srityje, 

ES platformą. 

Pilietinės visuomenės atstovai reguliariai bendradarbiauja su Tarybos Žmogaus teisių darbo grupe 

(COHOM) ir yra informuojami apie jos išvadas. 

 

                                                 
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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Pilietinė visuomenė ir toliau buvo pagrindinė paramos pagal Europos demokratijos ir žmogaus 

teisių rėmimo priemonę gavėja 1. 2012 m. finansuota beveik 500 naujų projektų, kurie sudaro 

visame pasaulyje vykdomų 2 500 projektų rinkinį, keturiose darbo srityse: 

 

• plėtojant ES gebėjimus spręsti sudėtingiausias situacijas, greitai reaguoti į žmogaus 

teisių srities ypatingos skubos atvejus ir sukurti išsamų ES žmogaus teisių gynėjų 

mechanizmą, 

• plėtojant klestinčią pilietinę visuomenę ir šiuo tikslu ugdant jos gebėjimus siekti 

demokratijos bei žmogaus teisių ir jas ginti, taip pat įgalinant ją jai atliekant ypatingą 

vaidmenį – teigiamų pokyčių siekiančio veikėjo, 

•  teminių kampanijų, kurių metu derinta propaganda ir veiksmai vietoje, srityje. 2012 m. 

daugiausia dėmesio skirta šiems klausimams: mirties bausmės, nebaudžiamumo, teisės 

kreiptis į teismą, kankinimo ir netinkamo elgesio, vaikų teisių, moterų teisių, socialinių 

ekonominių ir kultūrinių teisių, pagrindinių laisvių, kovos su diskriminacija ir 

neįgalumo klausimams, 

•  demokratijos propagavimo ir paramos demokratijai srityje, skatinant bei stiprinant 

įtraukią ir atstovaujamąją demokratiją ir stiprinant pilietinės visuomenės vaidmenį ir jos 

sąveiką su visuotiniais, tarptautiniais bei regioniniais demokratijos mechanizmais, 

įskaitant tarptautinių įsipareigojimų demokratijos srityje stebėseną ir įgyvendinimą. 

2012 m. buvo nusiųstos keturios ES rinkimų stebėjimo misijos, taip pat rinkimų 

vertinimo misija Libijoje ir keletas rinkimų ekspertų misijų. 

                                                 
1 http://www.eidhr.eu/  

http://www.eidhr.eu/
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2012 m. ES taip pat pradėjo įgyvendinti Tarybos išvadas ir komunikatą „Demokratijos ir tvaraus 

vystymosi ištakos. ES bendradarbiavimas su pilietinės visuomenės organizacijomis išorės 

santykių srityje“ 1. ES buvo pavesta, inter alia, parengti bendradarbiavimo su pilietinės 

visuomenės organizacijomis šalyse partnerėse veiksmų planus. Veiksmų planai rengiami 

atsižvelgiant į poreikį užtikrinti nuoseklų ES ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimą. Jais bus 

užtikrintas naujos politikos įgyvendinimas šalių lygiu, siekiant ilgalaikių ES ir pilietinės 

visuomenės organizacijų bendradarbiavimo, dialogo ir paramos veiklai tikslų. Ši užduotis bus 

susieta su ES išorės pagalbos, t. y. dvišalio, regioninio ir teminio bendradarbiavimo, programavimu, 

taip užtikrinant politikos suderinamumą ir priemonių papildomumą. Atskirų šalių žmogaus teisių 

strategijos taip pat bus svarbus aspektas, į kurį bus atsižvelgta rengiant programas. 

 

Sėkmingai praėjęs 14-tas metinis ES ir NVO žmogaus teisių forumas, surengtas gruodžio 6–7 d. 

Briuselyje, buvo iki šiol geriausias bendro ES (Europos išorės veiksmų tarnybos bei Europos 

Komisijos) ir pilietinės visuomenės (žmogaus teisių ir demokratijos nevyriausybinių organizacijų 

tinklo bei fondo Dag Hammarksjöld) darbo rezultatas. Forume dalyvavo daugiau kaip 200 pilietinės 

visuomenės atstovų iš visų pasaulio šalių ir tarptautinių bei regioninių žmogaus teisių mechanizmų ir 

ES institucijų bei valstybių narių atstovų vedant diskusiją tema „Visuotinumo skatinimas. Regioninių 

žmogaus teisių mechanizmų vaidmuo ir bendradarbiavimas su pilietine visuomene“. Jame taip pat 

dalyvavo regioninių organizacijų žmogaus teisių padalinių vadovai. 

 

Politikos forumą ir dialogą papildo daug techninio pobūdžio susitikimų, kurių metu palaikomi ryšiai 

su pilietinės visuomenės organizacijomis, teikiama informacija, sudaromos palankesnės prieigos, 

finansavimo ir paramos sąlygos, inter alia, struktūrinis dialogas, EDŽTRP forumas, pasirengimo 

seminarui telefoniniai pokalbiai. 

                                                 
1 COM (2012) 492 final; Tarybos išvados „Demokratijos ir tvaraus vystymosi ištakos. ES 

bendradarbiavimas su pilietinės visuomenės organizacijomis išorės santykių srityje“. Tarybos 
(Užsienio reikalai) 3191-as posėdis, 2012 m. spalio 15 d., Liuksemburgas. 
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3. Reguliariai atliekamas įgyvendinimo vertinimas  

 

Veiksmų plane numatoma, kad metinėje žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ataskaitoje ES 

praneš apie pažangą įgyvendinant to plano nuostatas. Atitinkamai buvo patikslinta šios ataskaitos 

struktūra, kad būtų laikomasi veiksmų plano struktūros; šios ataskaitos A dalies dėl strateginės 

programos ir veiksmų plano kiekvieną skyrių sudaro atitinkamos veiksmų plano dalies 

įgyvendinimo iki šiol santrauka. Naudojant šią struktūrą siekiama užtikrinti aiškumą bei paprastumą 

ir padaryti dokumentą lengviau skaitomą ir suprantamą. 

 

Iki 2012 m. pabaigos turėjo būti įgyvendinti devyni veiksmų plano veiksmai 1. Padaryta didelė 

pažanga siekiant daugumos iš šių tikslų.  

1. 2012 m. spalio mėn. priimtos tarpinės ataskaitos dėl padėties demokratijos srityje 

devyniose šalyse, kuriose vykdoma bandomoji veikla; tikimasi, kad galutinė ataskaita 

bus pateikta 2013 m. pradžioje, o paramos demokratijai veiksmų planai rengiami 

daugumai šalių, kuriose vykdoma bandomoji veikla.   

2. Imtasi veiksmų sisteminant tolesnę su ES rinkimų stebėjimo misijomis susijusią 

veiklą – geriau pasinaudota misijų vadovų parengtomis ataskaitomis ir programuota ES 

pagalba, taip pat parengtos naujos rinkimų stebėjimo misijų ir delegacijų veiklos gairės.  

3. 2012 m. lapkričio mėn. sukurta Tarybos Žmogaus teisių darbo grupė Briuselyje.  

4. 2012 m. gruodžio mėn. patvirtintas šalių ir regionų, su kuriais prioritetine tvarka turėtų 

būti sudarytos partnerystės kovos su prekyba žmonėmis srityje, sąrašas.  

                                                 
1 6a), 6d), 7, 14a),16a), 18c), 23a), 25b) ir 30b) veiksmai. 
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5. ES atliko didelį lobistinį darbą propaguodama JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 

67/206, kurioje dar kartą išsakomas raginimas skelbti moratoriumą dėl mirties bausmės 

ir kuri buvo priimta precedento neturinčiu balsų „už“ skaičiumi.  

6. Kiekvienoje ES misijoje įkurti ryšių žmogaus teisių klausimais punktai ir paskirti ES 

ryšių palaikymo pareigūnai žmogaus teisių gynėjų klausimais. Be to, daug nuveikta 

siekiant palengvinti jų kontaktinių duomenų paskelbimą. 

7. Pradėtos rengti gairės dėl religijos ar tikėjimo laisvės. Surengtos konsultacijos su 

pilietinės visuomenės atstovais, ir ES tikisi priimti šias gaires 2013 m. pradžioje.  

8. Ataskaitos dėl ES prioritetų veiksmingai įgyvendinant JT pagrindinius principus verslo 

ir žmogaus teisių srityje paskelbimas atidėtas iki 2013 m., siekiant atsižvelgti į diskusijų 

2012 m. gruodžio mėn. surengtame JT forume verslo ir žmogaus teisių klausimais 

rezultatus.  

9. 2012 m. rugpjūčio mėn. Europos Komisija baigė atnaujinti Negalios ir vystymosi gairių 

dokumentą, kad jis atitiktų JT neįgaliųjų teisių konvenciją.  
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II. Žmogaus teisių visuotinumo propagavimas  

4. Visuotinis žmogaus teisių laikymasis  

 

Vadovaujantis ES sutarties 21 straipsniu ir Strategine programa bei veiksmų planu žmogaus teisių ir 

demokratijos srityje, 2012 m. toliau propaguoti visuotiniai žmogaus teisių standartai, kurie yra ES 

bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis ir regioninėmis organizacijomis pagrindas. 

 

2012 m. vykusiuose JT Žmogaus teisių tarybos posėdžiuose ES daug dėmesio skyrė, o kartais ir 

prieštaravo, iniciatyvų, pavyzdžiui, dėl tradicinių vertybių ir dėl kultūrų įvairovės ir žmogaus teisių, 

turiniui, dėl kurio galėtų būti pakenkta žmogaus teisių visuotinumui. ES aiškiai išsakė savo 

nuomonę pareiškimuose ir balsavimo paaiškinimuose.  

 

ES skatino rengti ir atidžiai stebėjo, kaip 2012 m. rengiama nauja Pietryčių Azijos valstybių 

asociacijos (ASEAN) žmogaus teisių deklaracija, ir akcentavo, kad tai yra svarbus žingsnis siekiant 

stiprinti žmogaus teisių Azijoje apsaugą. Tačiau vyriausioji įgaliotinė C. Ashton taip pat pabrėžė, 

jog būtina užtikrinti, kad įgyvendinant šią deklaraciją būtų deramai išspręstos visos problemos dėl 

suderinamumo su tarptautiniais standartais, ypač Tarptautine žmogaus teisių deklaracija ir 

atitinkamomis Jungtinių Tautų sutartimis žmogaus teisių klausimais. 

 

2012 m. JT dokumentų žmogaus teisių klausimais ratifikavimas tapo standartiniu dalyvavimo, visų 

pirma dialoguose žmogaus teisių klausimais, elementu, atsižvelgiant į atitinkamos trečiosios šalies 

padėtį, kaip nustatyta atskirų šalių žmogaus teisių strategijose.  



 

 
9431/13  rsl/DG/sg 39 
PRIEDAS DG C   LT 

Be to, 2012 m. ES užbaigė kampaniją dėl Vaiko teisių konvencijos dviejų fakultatyvių protokolų ir 

susijusios Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo 

visuotinio ratifikavimo.  Kampanija buvo susijusi su 2012 m. pradžioje sukakusiomis šių 

dokumentų įsigaliojimo 10-osiomis metinėmis. ES kampanija turėjo teigiamą poveikį – ja prisidėta 

prie to, kad fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose ratifikavo 

7 valstybės, fakultatyvinį protokolą dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos 

pasirašė viena valstybė ir ratifikavo 10 kitų valstybių, o TDO konvenciją Nr. 182 ratifikavo viena 

valstybė. Atsižvelgiant į teigiamas reakcijas ES lobizmo kampanijos metu, tikimasi, kad apie 

12 valstybių ratifikuos protokolus ir konvenciją artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu. Tam 

tikrais atvejais tai gali priklausyti nuo to, ar sulaukiama pagalbos.  

 

Vykdant EDŽTRP projektą pradėta bendradarbiauti su Ramiojo vandenyno salų forumo 

sekretoriatu; tuo projektu siekta paskatinti Ramiojo vandenyno salų forumo valstybes nares 

ratifikuoti JT dokumentus žmogaus teisių klausimais. 

 

Lygiai taip pat šiuo metu standartiniais dvišalių santykių žmogaus teisių klausimais su trečiosiomis 

šalimis palaikymo elementais tapo JT sutartimis įsteigtų organų ir specialiųjų pranešėjų 

rekomendacijų ir pačių valstybių įsipareigojimų atlikus visuotinį periodinį vertinimą įgyvendinimas. 

Be to, dvišalių kontaktų metu ES reguliariai pasisakė už tai, kad būtų pratęsti JT specialiųjų 

pranešėjų nuolatiniai kvietimai.   

 

2012 m. ES toliau bendradarbiavo su šalimis partnerėmis ir organizacijomis religijos ir tikėjimo 

laisvės klausimais ir taip sudarė sąlygas nuolat pasiekti bendrą sutarimą dėl rezoliucijų, kurias ES 

pateikė Žmogaus teisių taryboje ir Generalinėje Asamblėjoje. ES taip pat bendradarbiavo su 

partnerėmis, visų pirma su Islamo bendradarbiavimo organizacija, kovos su religiniu nepakantumu 

ir susijusių JT rezoliucijų priėmimo klausimu, siekdama ir toliau dėmesį skirti žmogaus teisėms 

remiantis visuotiniais religijos ar tikėjimo laisvės standartais.  
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5. Žmogaus teisių ir demokratijos vykdant ES išorės veiksmus propagavimo kultūra  

 

Vadovaudamasi ES veiksmų planu žmogaus teisių ir demokratijos srityje, EIVT 2012 m. rengė 

mokymus žmogaus teisių ir demokratijos klausimais, visų pirma ciklą žmogaus teisių 

klausimais, surengtą tris kartus per metus po vieną savaitę (2012 m. kovo, birželio ir spalio mėn.). 

 

Po trijų bendro pobūdžio mokymų žmogaus teisių ir demokratijos politikos ES išorės santykiuose 

klausimais surengti specializuoti moduliai nediskriminavimo (religijos ar tikėjimo laisvė, negalia, 

lesbietės, gėjai, biseksualūs ir transseksualūs asmenys), lyčių lygybės, vaikų teisių, tarptautinio 

baudžiamojo teisingumo, paramos demokratijai ir rinkimų stebėjimo, žmogaus teisių JT veiklos 

kontekste, Europos Tarybos ir žmogaus teisių klausimais. Į kai kuriuos iš šių mokymų pasidalyti 

ekspertinėmis žiniomis EIVT kvietė akademinio pasaulio atstovus, NVO iš Žmogaus teisių ir 

demokratijos tinklo, JT agentūrų ir Europos Tarybos atstovus. 

 

Šiuose mokymo moduliuose dalyvavo EIVT ir Europos Komisijos personalas (tiek iš centrinės 

būstinės, tiek iš delegacijų), BSGP misijų ir operacijų personalas, valstybių narių diplomatai ir 

Europos Parlamento personalas. Mokymuose dalyvaudavo vidutiniškai 35 personalo nariai per 

dieną; tai svarbus elementas integruojant žmogaus teisių ir demokratijos klausimus į ES politiką.  

Apie kursus buvo informuojama per ryšių žmogaus teisių klausimais punktų delegacijose tinklą, 

todėl tuose kursuose dalyvavo ir geriausios praktikos pavyzdžiais svarbiausiais žmogaus teisių 

klausimais dalijosi nemažai delegacijų darbuotojų (52 asmenys iš 48 įvairių šalių).  

 

Siekdama suteikti personalo mokymui naują postūmį, 2012 m. rugsėjo mėn. EIVT pradėjo 

analizuoti valstybių narių vykdomus mokymus žmogaus teisių ir demokratijos klausimais, kad 

palygintų geriausios praktikos pavyzdžius ir sujungtų pajėgumus.  Patirtimi pasidalijo septynios 

valstybės narės.  

 



 

 
9431/13  rsl/DG/sg 41 
PRIEDAS DG C   LT 

Surengta ir kitų mokymų žmogaus teisių ir demokratijos klausimais – delegacijų vadovams, 

politikos formavimo pareigūnams ir bendradarbiavimo vadovams skirti mokymai prieš dislokavimą, 

seminarai valstybių narių diplomatams, EIVT įvadiniai mokymo ciklai ir Vystymosi ir 

bendradarbiavimo generalinio direktorato regioniniai seminarai, taip pat mokymai reaguojant į 

ad hoc prašymus. Dabar žmogaus teisių ir demokratijos klausimų pristatymas yra nuolat 

įtraukiamas į visus mokymus prieš komandiravimą. 

Be to, 2012 m. ES toliau rėmė švietimą žmogaus teisių klausimais visame pasaulyje, pasitelkusi 

įvairias finansines priemones, įskaitant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę. 

Akademinių įstaigų ir NVO remiami projektai įvairiuose regionuose buvo skirti įvairiems 

žmonėms – nuo moksleivių iki bendruomenių vadovų ir policijos įstaigų, įskaitant labiausiai 

pažeidžiamas grupes. Europos tarpuniversitetinis žmogaus teisių ir demokratizacijos centras ir jo 

regioninių magistrantūros programų tinklas Afrikoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, 

Balkanuose, Kaukaze ir Lotynų Amerikoje – sėkmingų projektų šioje srityje pavyzdžiai. Tinkle 

naujai sugrupavus daugiau nei 81 viso pasaulio universitetą sudarytas tarpdisciplininis 

kompetencijos centras, organizuojantis antrosios pakopos studijas žmogaus teisių srityje šimtams 

studentų, būsimiems vadovams, privačiojo sektoriaus, pilietinės visuomenės organizacijų bei 

valstybės tarnybos atstovams ir ES delegacijų darbuotojams.  2012 m. Europos tarpuniversitetinis 

žmogaus teisių ir demokratizacijos centras pradėjo derybas dėl papildomos Viduržemio jūros 

regionui skirtos regioninės magistrantūros programos sukūrimo. 

 

Vadovaujantis ES veiksmų planu žmogaus teisių ir demokratijos srityje, visų ES delegacijų ir BSGP 

misijų buvo paprašyta paskirti ryšių žmogaus teisių klausimais punktus ir paskelbti jų 

kontaktinius duomenis savo interneto svetainėse. Iki 2012 m. pabaigos tai atliko visos 

140 delegacijų ir 15 BSGP misijų ir operacijų. Daugeliu atvejų paskirti du ryšių punktai, vienas 

politikos skyriuje, o kitas – operacijų skyriuje (iš viso 215 ryšių punktų). 101 šalyje paskirti 

specialūs ryšių palaikymo pareigūnai žmogaus teisių gynėjų klausimais. Ryšių žmogaus teisių 

klausimais punktų kontaktinius duomenis savo svetainėse jau paskelbė 67 delegacijos. Šešios 

delegacijos nusprendė to nedaryti saugumo sumetimais. 
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Ryšių žmogaus teisių klausimais punktams tenka vienas iš pagrindinių vaidmenų koordinuojant 

atskirų šalių žmogaus teisių strategijų įgyvendinimą vietos lygiu. Jie taip pat teikia būstinei 

ekspertines žinias vietos pokyčių klausimais, nagrinėja atskirus atvejus, skelbia demaršus ir 

informuoja apie ES prioritetus JT Generalinės Asamblėjos Trečiajame komitete ir Žmogaus teisių 

taryboje. Ryšių punktai buvo paskatinti dalytis geriausios praktikos pavyzdžiais visų šių klausimų 

srityse. Galimybė tai padaryti bus sudaryta 2013 m. vasario 28 d. Briuselyje įvyksiančiame ryšių 

žmogaus teisių klausimais punktų pirmame susitikime. 

 

Atskirų šalių žmogaus teisių strategijų rengimo ir įgyvendinimo procesas suteikė naujų paskatų ES 

delegacijų ir valstybių narių ambasadų bendradarbiavimui žmogaus teisių klausimais. 

2012 m. dėl to daugelyje vietų sukurta žmogaus teisių darbo grupių, kurios sudarytos politinių 

patarėjų lygiu ir kuriose taip pat dalyvauja žmogaus teisių ekspertai iš ES delegacijų ir valstybių 

narių ambasadų bendradarbiavimo skyrių. Daugelio šių darbo grupių dėka taip pat užtikrintas 

geresnis informacijos ir veiksmų žmogaus teisių gynėjų klausimais koordinavimas, dėl kurio ES 

vietos partneriai veiksmingai pasidalijo darbu. EIVT toliau propaguos tokias vietos žmogaus teisių 

darbo grupes kaip geriausios praktikos pavyzdžius. 
 

 

III. NUOSEKLIŲ POLITIKOS TIKSLŲ SIEKIS VIDAUS IR TARPTAUTINIU MASTU  

6. Veiksmingas demokratijos rėmimas  

 

Siekdama nuoseklių tikslų ir remdamasi ES sutarties 21 straipsnyje nustatytais įsipareigojimais, 

2012 m.  ES toliau stiprino demokratiją ir demokratizaciją visame pasaulyje.   

 

Politinis dialogas, kuriuo perduodama nuosekli žinia, sustiprintas rinkimų stebėjimo misijomis ir 

vystomojo bendradarbiavimo priemonėmis – tai pagrindinės priemonės, kuriomis buvo 

naudojamasi.  
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Nuoseklumo siekti veiksmingiausia šalies lygiu, pirmiausia užtikrinant ES priemonių nuoseklumą, 

įskaitant politinį dialogą. Šis darbas apima ES ir valstybių narių bendradarbiavimą, derinant ir 

koordinuojant perduodamą žinią ir veiklą, o tikslas pasiekiamas, kai su šalimi partnere susitariama 

dėl paramos ir ji bendrai įgyvendinama. Stengiamasi daugiau dėmesio skirti tvariems rezultatams, 

įskaitant paramą demokratijai. 

 

Be rinkimų stebėjimo misijų – itin matomų priemonių patikimiems rinkimų procesams remti, šalyse 

partnerėse bendradarbiaujant su pilietinės visuomenės organizacijomis vykdoma veikla pagal 

Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP) siekiant remti tolesnį 

pilietinių ir politinių teisių ir ekonominių, socialinių bei kultūrinių teisių plėtojimą.  
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Demokratija remiama ir platesniu mastu – įvairioms viešojo sektoriaus institucijoms teikiant 

paramą, kuria siekiama padidinti paslaugų piliečiams skaičių ir paskatinti įgyvendinti ekonomines ir 

socialines teises. Be to, parama teikiama parlamentams bei piliečių organizacijoms ir skatinama 

įgyvendinti decentralizavimo priemones siekiant išplėsti politinę erdvę, užtikrinant, kad piliečiai 

galėtų išreikšti nuomonę ir jiems būtų atstovaujama. Gebėjimai stiprinami ir institucinė parama 

teikiama daugiausia pasitelkus vystomojo bendradarbiavimo priemonę, Europos kaimynystės ir 

partnerystės priemonę (EKPP) ir Europos plėtros fondą (EPF).  

 

2009 m. lapkričio mėn. ir 2010 m. gruodžio mėn. Tarybos išvados dabar įgyvendinamos kaip dalis 

įsipareigojimų demokratijos ir žmogaus teisių srityje pagal strateginę programą ir veiksmų planą.   

 

2012 m. ES delegacijos kartu su valstybėmis narėmis tęsė darbą paramos demokratijai srityje 

likusiose devyniose šalyse, kuriose vykdoma bandomoji veikla (Benine, Bolivijoje, Ganoje, 

Indonezijoje, Kirgizijoje, Libane, Maldyvuose, Mongolijoje ir Saliamono Salose, kaip nustatyta 

2010 m. gruodžio mėn. Tarybos išvadose) siekdamos užbaigti rengti demokratijos profilius ir 

nustatyti veiksmų planus demokratijos srityje. 2012 m. spalio mėn. priimta tarpinė ataskaita. 

Tikimasi, kad 2013 m. pradžioje bus pateikta metų pabaigos ataskaita ir užbaigtas pirmas 

bandomosios veiklos etapas.  

 

Visos bandomąją veiklą vykdančios delegacijos pateikė aprašomąsias ataskaitas, kuriose 

nustatytos paramos demokratijai teikėjų bendruomenės veiklos rūšys šalyje, kurioje vykdoma 

bandomoji veikla. Daugelis iš jų taip pat išanalizavo poreikius ir rengia paramos demokratijai 

veiksmų planus.  
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Darbas bus tęsiamas 2013 m., o šablonų projektai bus patikslinti atsižvelgiant į gautas ataskaitas. Iki 

šiol gauti rezultatai rodo, kad ataskaitos, kuriose daugiausia dėmesio skiriama demokratijai, suteikia 

papildomos informacijos apie politines struktūras ir institucijų kokybę, jose taip pat pateikiamas 

politinių procesų, kurie stiprina arba silpnina demokratiją, įvertinimas. Be to, jose atsispindi 

poreikis toliau plėtoti priemones tiek tobulinant ir mokant personalą, tiek rengiant analizės gaires ir 

šablonus, nustatant veiksmus ir vykdant bei vertinant paramos demokratiją veiklą. 

 

Patirtis, įgyta įgyvendinant pirmą bandomosios veiklos etapą, suteiks pagrindą pradėti antrą 

bandomosios veiklos etapą kitose šalyse. 

 

Demokratijos profilių tikslas – pateikti ES atliktą demokratijos būklės tam tikroje šalyje vertinimą, 

susisteminti informaciją apie pagrindinius aspektus ir įvertinti pokyčių perspektyvą. Geriausiu 

atveju tai turėtų būti daroma bendradarbiaujant su vietos suinteresuotaisiais subjektais (oficialių 

įstaigų ir pilietinės visuomenės atstovais) ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais. Preliminari 

išvada, kurią galima daryti atsižvelgiant į pirmojo etapo metu pateiktą turinį, yra tai, kad surinkta 

informacija turės santykinai ilgą galiojimo terminą ir ji suteikia naudingą pagrindą politiniams 

dialogams, vystomojo bendradarbiavimo veiklai ir rinkimų stebėjimui / pagalbai rengiant rinkimus.  
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Demokratijos veiksmų planai skirti tam, kad juose būtų pateikiamas sutartas tų sričių, kuriose 

reikalinga ES / ES karinio štabo parama ir kita parama demokratijai stiprinti, vertinimas. Geriausiai 

būtų, kad dėl šių sričių bendrai susitartų ES / ES karinis štabas (bei kiti paramos teikėjai) ir šalis 

partnerė. Tikslas – didinti veiksmų nuoseklumą bei atsakomybę už juos ir pasiekti tvarių rezultatų. 

Demokratijos profiliai ir veiksmų planai bus pateikti Tarybai ir bus naudojami tolesniam metodikos 

plėtojimui. Galutinis siekis – parengti pasauliniu mastu pritaikomas priemones. 

 

Tikri rinkimai – būtinas veikiančios demokratijos pagrindas ir vienas iš pagrindinių tvaraus 

vystymosi elementų. ES mano, kad priemonės, kuriomis užtikrinama teisė dalyvauti tikruose 

rinkimuose, gali labai sustiprinti taiką, saugumą ir padėti išvengti konfliktų. 2012 m. ES toliau 

aktyviai rėmė rinkimų procesus visame pasaulyje – valdžios institucijų prašymu siuntė ES rinkimų 

stebėjimo misijas bei rinkimų ekspertų misijas, gavusi prašymą teikė pagalbą rinkimams ir 

paramą vietos stebėtojams. 

 

Be to, birželio mėn. surengta laikotarpio vidurio peržiūra siekiant patobulinti rinkimų stebėjimo 

misijoms bei rinkimų ekspertų misijoms skirtų lėšų cirkuliavimą ir naudojimą. 

 

Šiais metais rinkimų stebėjimo misijos buvo išsiųstos į Senegalą, Alžyrą, Rytų Timorą ir Siera 

Leonę. Dėl specifinių saugumo sąlygų į Libiją nusiųsta rinkimų vertinimo grupė. Rinkimų ekspertų 

misijos taip pat buvo išsiųstos į Egiptą, Jemeną, Salvadorą, Bisau Gvinėją, Senegalą, Meksiką, 

Angolą ir Ganą.  
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ES toliau stiprino ilgalaikį požiūrį į rinkimų procesus – ji pradėjo vertinti kiek įmanoma daugiau 

rinkimų ciklo aspektų iki rinkimų (pvz., rinkėjų registraciją) ir po jų (pvz., tolesnius veiksmus, 

susijusius su rinkimų stebėjimo misijos rekomendacijomis). Siekdamos įvykdyti ES strateginėje 

programoje ir veiksmų plane žmogaus teisių ir demokratijos srityje nustatytą įsipareigojimą, ES 

institucijos ėmėsi veiksmų susisteminti su ES rinkimų stebėjimo misijomis susijusią tolesnę veiklą 

geriau pasinaudodamos esamomis priemonėmis, pvz., reguliariai teikiamomis misijų vadovų 

ataskaitomis ir ES paramos programavimu, ir rengdamos naujas priemones, pvz., gaires ir 

nurodymus delegacijoms dėl tolesnės veiklos misijų. Kad padidintų rinkimų stebėjimo misijų  

poveikį, ES pradėjo vykdyti pirmą tolesnės veiklos misijų etapą rinkimų ciklo viduryje; jomis 

siekiama užtikrinti geresnį ankstesnių rinkimų metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą, kad būtų 

pagerintos kitų rinkimų sąlygos. 2012 m. gruodžio mėn. ES išsiuntė tolesnės veiklos misiją į 

Malavį, kad ji ištirtų pažangą, padarytą vykdant rinkimų reformas, ir padėtų rengtis 2014 m. 

įvyksiantiems kitiems rinkimams. 2013 m. rengiamos dar kelios tokios misijos. 

 

Suvokdama, kad rekomendacijų pobūdis ir forma yra svarbūs jų sėkmingo įgyvendinimo aspektai, 

ES toliau tobulino savo stebėjimo misijoms skirtas metodines gaires dėl šių ir kitų klausimų, visų 

pirma pasitelkdama projektą NEEDS. 
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2008–2012 m. projektas NEEDS  

 

2008–2012 m. Sustiprinto rinkimų ir demokratijos rėmimo tinklas (NEEDS) buvo trečias ES šioje 

srityje finansuojamas projektas. Šio projekto tikslai: 

 

1) padėti stiprinti nuoseklią metodiką, kurią taiko ES rinkimų stebėjimo misijos, laikantis 

tarptautinių ir regioninių demokratinių rinkimų standartų (įskatinant ryšius su pagalba rengiant 

rinkimus);  

2) tobulinti ES stebėtojų gebėjimus plėtojant bendrą ES požiūrį į stebėtojų įdarbinimą ir mokymą;  

3) remti demokratijos procesą trečiosiose šalyse teikiant tikslinę paramą vietos stebėtojų grupėms ir 

kitoms atitinkamoms pilietinės visuomenės organizacijoms per regioninius partnerius; šiuo tikslu 

rengti ir skatinti ES rinkimų stebėjimo misijų rekomendacijų įgyvendinimo strategijas, įskaitant 

gebėjimų stiprinimą. 

 

Trejų metų projekto (pratęstas vienus papildomus metus) rezultatas – parengtos kelios naudingos 

priemonės ir gairės dėl ES rinkimų stebėjimo misijų metodikos, surengti mokymai šimtams 

ilgalaikių bei trumpalaikių stebėtojų ir pagrindinės grupės nariams ir sustiprinti pilietinės 

visuomenės organizacijų bei regioninių tinklų gebėjimai.  

 

Šie tikslai ir toliau bus paramos, teikiamos įgyvendinant Rinkimų stebėjimo ir demokratijos rėmimo 

projektą (2013–2017 m.), kuriam vadovauja organizacijos GIZ ir ERIS, o joms padeda regioniniai ir 

nacionaliniai partneriai iš Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos, pagrindas. 
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ES toliau vadovavo koordinuojant įvairių rinkimų stebėjimo misijų pastangas vietoje ir padėjo 

stiprinti kitų regioninių organizacijų gebėjimus (pvz., Afrikos Sąjungos ir Arabų Valstybių Lygos). 

ES delegacijos buvo raginamos vadovautis ESBO / Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro 

rinkimų stebėjimo rekomendacijomis. 

 

Arabų Valstybių Lygos ir ES bendradarbiavimas 

 

2012 m. pasitelkus projektą NEEDS buvo sudarytos sąlygos įgyvendinti 10 dienų mainų ir veiklos 

programą, kuri subūrė Arabų Valstybių Lygos ir Europos Sąjungos atstovus aptarti rinkimų 

stebėjimo misijų uždavinius. Susitikimas vyko 2012 m. spalio 7–17 d.: iš pradžių buvo surengti 

susitikimai Briuselyje, o paskui Arabų Valstybių Lygos atstovai vyko į Lietuvą stebėti spalio 14 d. 

vykusių Parlamento rinkimų. Arabų Valstybių Lygos delegaciją sudarė 14 profesionalių narių iš jos 

pagrindinės buveinės, kurie dalyvauja Arabų Valstybių Lygos rinkimų stebėjimo misijose, taip pat 

EK ir Arabų Valstybių Lygos Maltoje esančio ryšių biuro atstovas. 

 

Seminare Arabų Valstybių Lygos ir ES pareigūnai galėjo pasikeisti esamos praktikos pavyzdžiais ir 

požiūriais į rinkimų stebėjimo bei pagalbos rengiant rinkimus metodikas. Tokiu būdu jie daugiau 

sužinojo vieni apie kitų stebėjimo patirtį ir susipažino su palyginamąja kitų tarptautinių bei 

regioninių grupių, remiančių rinkimų stebėjimo grupes, metodikos bei strategijų apžvalga.  
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Daugelyje šalių ES rėmė patikimus nacionalinius stebėjimo tinklus teikdama finansavimą ir 

stiprindama gebėjimus. ES taip pat toliau teikė techninę pagalbą ir materialinę paramą rinkimų 

procesams, visų pirma rinkimų valdymo organams, materialinę paramą balsavimo bei registracijos 

procesams ir vis daugiau paramos kitiems pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams nei 

rinkimų valdymo organai, kad būtų skatinama proceso aprėptis ir priimtinumas. Be kita ko, tai 

apėmė paramą pilietinės visuomenės organizacijoms tokiose srityse kaip rinkėjų / piliečių švietimas,  

nešališko ir profesionalaus žiniasklaidos sektoriaus propagavimas, įskaitant žurnalistų mokymą, 

politinių partijų nariams bei kandidatams skirti mokymai, įskaitant dialogą partijos viduje ir lyčių 

klausimus, skatinimas patvirtinti patikimus rinkimų ginčų sprendimo mechanizmus ir teisminių 

institucijų stiprinimas. 

 

2012 m. ES teikė pagalbą rengiant rinkimus keliose šalyse, įskaitant Burkina Fasą, Salvadorą, 

Nigeriją, Pakistaną ir Togą. Nemažindama savo pastangų ir dėmesio pasaulio mastu, ES stiprino 

paramą kylančiai demokratizacijos bangai pietinėje Viduržemio jūros pakrantėje ir Artimuosiuose 

Rytuose. Taigi, parama buvo teikiama demokratinių reformų procesams Jordanijoje ir Libijoje. 

Rengiamasi teikti paramą šalims, kurios vykdo demokratinių institucijų stiprinimo procesą, pvz., 

Nepalui ir Tanzanijai, ir krizę patyrusioms šalims, kurių pereinamojo laikotarpio institucijos turi 

būti pakeistos demokratiškai išrinktomis institucijomis, pvz., Madagaskarui.  

 

ES prioritetai tebėra žinios ir politikos formavimas, taip pat bendradarbiavimas su pagrindiniais 

veikėjais pagalbos rengiant rinkimus srityje. 2012 m. kovo mėn. Mombasoje, Kenijoje, surengtame 

teminiame seminare „Rinkimai ir IRT“ dalyvavo daugiau nei 200 dalyvių – daugelio besivystančių 

šalių rinkimų komisijų atstovų. Šis seminaras buvo surengtas bendradarbiaujant su JTVP. Buvo 

parengta išsami apibendrinamoji ataskaita, o seminaras virto e. mokymosi kursais.  
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7. Nuolatinė žmogaus teisių ir demokratijos ekspertų darbo grupė ES Taryboje  

 

Tarybos darbo grupė, nagrinėjanti visus ES išorės santykių žmogaus teisių aspektus, 

(COHOM) suburia ES valstybes nares, Europos Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą.  

COHOM yra atsakinga už ES politikos žmogaus teisių ir demokratijos srityje strateginį plėtojimą ir 

įgyvendinimą, įskaitant įvairias ES gaires žmogaus teisių srityje, dialogus ir konsultacijas žmogaus 

teisių klausimais su trečiosiomis šalimis ir žmogaus teisių aspekto integravimą į ES išorės 

veiksmus.  

 

Viena iš pagrindinių užduočių – nustatyti ES strateginius prioritetus daugiašaliuose žmogaus teisių 

forumuose, visų pirma JT Žmogaus teisių taryboje ir JT Generalinės Asamblėjos Trečiajame 

komitete. COHOM vadovavo rengiant ES strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir 

demokratijos srityje ir prižiūri bendrą šio dokumento įgyvendinimą.  

 

COHOM periodiškai rengia pasikeitimus nuomonėmis su Europos Parlamento Žmogaus teisių 

pakomitečio pirmininku ir pilietinės visuomenės atstovais. Be to, COHOM susitikimuose reguliariai 

kalbas konkrečiomis temomis sako keli kiti aukšto lygio svečiai, pvz., JT specialieji pranešėjai.  

 

Pastaraisiais metais dėl platesniu mastu taikomos ES žmogaus teisių politikos gerokai padidėjo 

darbo grupei tenkantis darbo krūvis ir pailgėjo susitikimų laikas. Pavyzdžiui, 2012 m. pirmoje 

pusėje vykusių susitikimų bendras laikas buvo beveik dvigubai ilgesnis nei 2010 m. Dėl šių naujų 

aplinkybių reikėjo keisti darbo metodus. 
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Dabar, be įprastų sostinėse rengiamų susitikimų, kuriuose dalyvauja ES valstybių narių už 

žmogaus teises atsakingi vadovai, rengiami reguliarūs 2012 m. lapkričio mėn. Briuselyje 

įsteigtos Žmogaus teisių darbo grupės susitikimai. Pagrindinis tikslas yra ne tik sumažinti 

COHOM tenkantį padidėjusį darbo krūvį, bet ir sudaryti sąlygas jai greičiau reaguoti į pokyčius bei 

užtikrinti glaudžią sąveiką su Politiniu ir saugumo komitetu bei kitais subjektais, visų pirma su 

geografinių teritorijų klausimus sprendžiančiomis Tarybos darbo grupėmis. Tai aiškiai rodo ES 

apsisprendimą skatinti žmogaus teises ir demokratiją vykdant visus išorės veiksmus.  

 

Remdamasi esama rotacine tvarka besikeičiančių pirmininkaujančių valstybių narių praktika, 

COHOM sudarė darbo grupes, kurių vaidmuo – remti COHOM darbą konkrečiose prioritetinėse 

srityse išsamiai parengiant ir aptariant kelias temas, visų pirma ES gairių žmogaus teisių srityje 

įgyvendinimą (pvz., mirties bausmės, kankinimo, vaikų ir ginkluotų konfliktų, žmogaus teisių 

gynėjų, vaiko teisių, smurto prieš moteris ir mergaites temas). Šios darbo grupės sudaro sąlygas 

praktiškai suburti atitinkamus EIVT, Komisijos tarnybų bei valstybių narių ekspertus ir pasidalyti 

našta neoficialioje aplinkoje.  

 

Šiuo metu neoficiali dalijimosi našta tvarka galioja ir JT žmogaus teisių forumuose (Generalinės 

Asamblėjos Trečiajame komitete ir Žmogaus teisių taryboje) bei kitose daugiašalėse organizacijose, 

pvz., Europos Taryboje ir ESBO.  

 

Veiksminga dalijimosi našta tvarka užtikrina platų politinį palaikymą ir, be kita ko, sudaro sąlygas 

geriausiai pasinaudoti kompetencija ir gebėjimais. 2013 m. diskusijos dėl to, kaip užtikrinti geresnį 

dalijimąsi našta, bus toliau tęsiamos.   
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8. Nuoseklesnės politikos vykdymas  

 

ES yra įsipareigojusi žmogaus teisių klausimu visose srityse. ES ir jos valstybės narės yra 

įsipareigojusios užtikrinti, kad ES teritorijoje būtų gerbiamos žmogaus teisės.  Už savo teritorijos 

ribų ES yra pasiryžusi propaguoti žmogaus teises ir demokratiją vykdydama visus išorės veiksmus 

pagal Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnį. 2012 m. buvo dedamos pastangos spręsti ES vidaus 

ir išorės žmogaus teisių politikos nuoseklumo ir darnos klausimus. 2013 m. Tarybos pagrindinių 

teisių, pilietinių teisių ir laisvo asmenų judėjimo ES darbo grupė ir Žmogaus teisių įgyvendinant 

išorės veiksmus darbo grupė (COHOM) bendradarbiaus intensyviau. 

 

9. Pagarba ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms teisėms  

 

Ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės yra neatskiriama ES išorės žmogaus teisių politikos 

dalis; tai atspindi tvirtą įsipareigojimą propaguoti visų žmogaus teisių visuotinumą ir nedalomumą. 

2012 m. buvo naudojamos įvairios priemonės siekiant propaguoti, saugoti ir gerbti šias teises, 

įskaitant aukštu lygiu vykdomą propagavimą ir viešas diplomatines pastangas. 

Tarpvyriausybinių derybų metu ES siekė, kad būtų pripažintos žmogaus teisių standartų 

įgyvendinimo ir tvaraus vystymosi bei skurdo panaikinimo sąsajos. 2012 m. ekonominės, socialinės 

ir kultūrinės teisės taip pat buvo aptariamos su kai kuriais partneriais vedant  ES dialogus žmogaus 

teisių klausimais. Pavyzdžiui, 2012 m. vedant dialogus žmogaus teisių klausimais su Kolumbija, 

Gruzija, Ukraina ir Vietnamu ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės buvo aptariamos iš kelių 

perspektyvų, įskaitant darbo teisių ir žemės nuosavybės teisių sritis. Dabar tai bus daroma 

sistemingiau, kaip reikalaujama pagal veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje. 
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Per tuos metus ES aktyviai rėmė kelis JT specialiuosius pranešėjus, dirbančius ekonominių, 

socialinių ir kultūrinių teisių srityje, pvz., įgaliotinius teisės į maistą ir vandenį srityje, ir su jais 

bendradarbiavo.  

2012 m. JT Generalinės Asamblėjos ministrų susitikimo savaitės metu ES kartu su JAV ir JT 

Vandens komisija surengė aukšto lygio susitikimą aprūpinimo vandeniu ir jo svarbos maisto ir 

energijos tiekimui ir ekonomikos bei socialiniam vystymuisi tema. Apskritojo stalo susitikime 

kalbas pasakė vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja C. Ashton ir JAV 

valstybės sekretorė H. Clinton. Dalyviai ragino bendradarbiauti ir imtis skubių veiksmų, kad būtų 

išvengta vandens trūkumo, taip pat siūlė vandentvarką pagerinti kuriant vyriausybių, įmonių ir 

mokslo įstaigų partnerystes. Aprūpinimo vandeniu klausimas taip pat buvo svarstomas rugsėjo mėn. 

Kipre surengtame neoficialiame ES užsienio reikalų ministrų susitikime. 

ES – didžiausia pasaulyje paramos vystymuisi teikėja – ėmėsi konkrečių veiksmų remti partnerius, 

siekiančius užtikrinti ekonomines, socialines ir kultūrines teises. Pagal EDŽTRP įgyvendinimo 

strategiją ES įsipareigojo didinti paramą su ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis 

susijusioms iniciatyvoms, be kita ko, skatindama pasirašyti ir ratifikuoti Tarptautinį ekonominių, 

socialinių ir kultūrinių teisių paktą ir jo fakultatyvinį protokolą. 

ES strateginės programos ir veiksmų plano žmogaus teisių ir demokratijos srityje 9 veiksmu 

„Pagarba ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms teisėms“ nustatoma, kad ES turėtų a) prisidėti 

prie ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių darbotvarkės formavimo, itin daug dėmesio skiriant 

JT Žmogaus teisių tarybai ir glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamais JT specialiaisiais 

pranešėjais, ir b) vedant dialogus su trečiosiomis šalimis spręsti konkrečius su ekonominėmis, 

socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis susijusius klausimus.  

Darbo planas šiuo tikslu bus parengtas iki 2013 m. vidurio. 2012 m. lapkričio mėn. COHOM buvo 

pradėtos susijusios diskusijos remiantis Portugalijos parengtu neoficialiu dokumentu, jos bus 

tęsiamos ir 2013 m. pradžioje.  

http://m.state.gov/md198179.htm
http://m.state.gov/md198179.htm
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10 veiksmu ES įsipareigoja vykdydama vystomąjį bendradarbiavimą siekti propaguoti žmogaus 

teises ir (10 veiksmo c punktas) integruoti žmogaus teisių klausimus į ES vykdomą pasaulinio 

vystymosi darbotvarkės propagavimą ir kitus pasaulinio masto klausimus, visų pirma po 

Tūkstantmečio vystymosi tikslų paskelbimo vykstantį procesą. Jau vykdomas darbas siekiant 

užtikrinti dėmesį žmogaus teisėms, demokratijai ir geram valdymui vystymosi po 2015 m. 

darbotvarkėje. 

 

2012 m. ES toliau glaudžiai bendradarbiavo su Tarptautine darbo organizacija (TDO). Ji įgyvendino 

Komisijos komunikatą „ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“ (2011 m. 

spalio mėn.), kuriuo pabrėžiama užimtumo ir deramo darbo svarba integracinio augimo sistemai, 

kuria žmonėms sudaromos sąlygos dalyvauti kuriant gerovę ir darbo vietas bei turėti iš to naudos.  

 

2012 m. liepos mėn. Europos tarpuniversitetinis žmogaus teisių ir demokratizacijos centras, gavęs 

finansavimą pagal EDŽTRP, surengė diplomatinę konferenciją Venecijoje (Italija) „ES ir 

ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės“.  Į konferenciją susirinko atitinkami suinteresuotieji 

asmenys (akademinės bendruomenės atstovai ir ES institucijų bei valstybių narių žmogaus teisių bei 

demokratizacijos ekspertai) aptarti būdų, kaip sustiprinti ES politiką ekonominių, socialinių ir 

kultūrinių teisių srityje.  

 

2012 m. kovo mėn. EIVT surengė darbuotojams mokymą ekonominių, socialinių ir kultūrinių 

teisių klausimu. Šiame mokyme dalyvavo EIVT, Europos Komisijos ir valstybių narių užsienio 

reikalų ministerijų darbuotojai. 

http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
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IV. ŽMOGAUS TEISĖS VISOSE ES IŠORĖS POLITIKOS SRITYSE IR PRIEMONĖSE 

10. Vykdant vystomąjį bendradarbiavimą siekti teisėmis grindžiamo požiūrio  

 

2012 m. buvo pradėta vykdyti politika ir veiksmai siekiant stiprinti teisėmis grindžiamą požiūrį 

vykdant vystomąjį bendradarbiavimą. Pokyčių darbotvarkėje 1 ir Paramos biudžetui gairėse 2 

nustatyta, kad vienas iš ES vystomojo bendradarbiavimo prioritetų yra žmogaus teisės, geras 

valdymas ir demokratija. 2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „Pokyčių 

darbotvarkė: ES vystymosi politikos ateitis“ 3 Komisija ir EIVT raginamos „laikytis savo pažado 

dėl „žmogaus teisėmis grindžiamo metodo“ per visą vystomojo bendradarbiavimo procesą“.  

 

Integracinis augimas ir socialinė bei ekonominė gerovė neatsiejamai susiję su žmogaus, pilietinėmis 

ir politinėmis teisėmis. Pagal naujus programavimo nurodymus 4 ES turėtų prisiimti vis daugiau 

įsipareigojimų su šalimis partnerėmis skatinti demokratiją, žmogaus teises ir teisinę valstybę. ES 

taip pat turėtų pritaikyti savo paramą (paramos rūšių derinys ir dydis, metodai ir tvarka) 

atsižvelgdama į pačios šalies įsipareigojimus žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės 

srityje, taip pat jos gebėjimą vykdyti reformas ir tenkinti savo žmonių reikalavimus bei poreikius. 

Naujose paramos biudžetui gairėse 5 pripažįstama, kad bendra parama biudžetui turėtų būti teikiama 

tais atvejais, kai pasitikima, kad parama bus išleista siekiant užtikrinti pagrindines vertybes ir 

tikslus, dėl kurių ES ir šalys partnerės yra prisiėmusios įsipareigojimų. Šiuo atžvilgiu ES parengė 

nuostatas dėl pagrindinių vertybių įvertinimo (Paramos biudžetui gairių 4 skyrius ir 12 priedas), 

kuris turėtų būti atliekamas nagrinėjant įvairių rūšių sutartis. Dabar įsipareigojimas laikytis 

pagrindinių vertybių yra išankstinė sąlyga sudarant gero valdymo ir vystymosi sutartis.

                                                 
1 Tarybos išvados „ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“  

(3166-as Tarybos (Užsienio reikalai) posėdis, 2012 m. gegužės 14 d., Briuselis).  
2 Atspindi naują politiką, išdėstytą Tarybos išvadose „Požiūris į ES paramą trečiųjų šalių 

biudžetui ateityje“; 3166-as Tarybos (Užsienio reikalai) posėdis, 2012 m. gegužės 14 d., 
Briuselis. 

3 Dok. 2012/2002(INI).  
4 11-ojo Europos plėtros fondo (EPF) ir vystomojo bendradarbiavimo priemonės programavimo nurodymai 

(2014–2020 m.), patvirtinti 2012 m. gegužės 15 d. 
5 Priimta 2012 m. rugsėjo mėn. 
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Be to, 2011 m. gruodžio mėn. pateiktuose pasiūlymuose dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės 

programos matyti perėjimas nuo žmogaus teisių ir demokratijos kaip kompleksinio klausimo (labai 

dažnai sprendžiamas pasitelkus tik temines priemones) prie žmogaus teisių ir demokratijos kaip 

sektorinio požiūrio. Taigi, žmogaus teisės ir demokratija jau traktuojamos ne kaip priedas, bet kaip 

nuoseklesnio ir veiksmingesnio programavimo pagrindas. Todėl ES veiksmai bus kelių rūšių: 

išankstinė sąlyga gerbti žmogaus teises, kad būtų teikiama bendra parama biudžetui, lankstesnė ir 

sustiprinta Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė, tvirtesnis bendradarbiavimas 

ir ryšių palaikymas su pilietine visuomene, tačiau visų svarbiausia – žmogaus teisių, demokratijos ir 

gero valdymo integravimas į visas geografines priemones. Tokiu būdu ES užtikrins, kad su 

demokratija, žmogaus teisėmis ir teisine valstybe susijusiais projektais dėmesys būtų skiriamas ne 

tik teismų reformoms ar institucijų stiprinimui, bet ir infrastruktūros bei aplinkosaugos projektams. 

Pavyzdžiui, ES užtikrins, kad nukentėję asmenys galėtų pareikšti savo požiūrį ir poreikius, t. y. 

naudotis savo žmogaus teisėmis. Todėl 2013 m. ES parengs „priemonių rinkinį, skirtą teisėmis 

grindžiamam požiūriui vykdant vystomąjį bendradarbiavimą įgyvendinti“ 1. Atskirų šalių žmogaus 

teisių strategijos turėtų būti esminė sudedamoji programavimo dalis.  

 

Vykdydama programavimo veiklą, ES šiuo metu kartu didina su Rio+20 susijusios tolesnės 

veiklos ir vystymosi po 2015 m. darbotvarkės nuoseklumą bei stiprina veiksmų koordinavimą, 

pabrėždama, kad tikslas po 2015 m. turėtų būti toks, kad iki 2030 m. būtų užtikrintas pasiturimas 

gyvenimas visiems. Su demokratiniu valdymu, teisine valstybe ir visapusišku žmogaus teisių 

užtikrinimu susiję klausimai yra svarbūs siekiant tvaraus vystymosi. Todėl ES sieks užtikrinti, kad 

šie svarbiausi klausimai būtų įtraukti į visuotinio vystymosi po 2015 m. darbotvarkę. 

                                                 
1 ES strateginės programos demokratijos ir žmogaus teisių srityje veiksmų plano 10 veiksmo 

a punktas. 
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11. Siekti, kad prekyba padėtų užtikrinti žmogaus teises  

 

2012 m. pradžioje Komisija priėmė komunikatą „Prekyba, augimas ir vystymasis. Prekybos ir 

investicijų politikos pritaikymas šalims, kurioms pagalbos reikia labiausiai“ 1, kuriame dar kartą 

patvirtinta, kad pagal ES sutarties 3 straipsnio 5 dalį ir SESV 207 straipsnį vykdant ES prekybos 

politiką vadovaujamasi pagrindinėmis vertybėmis, kuriomis grindžiamas pačios ES egzistavimas, 

įskaitant pagarbą žmogaus teisėms bei jų propagavimą ir tvarų vystymąsi.  

 

2012 m. spalio 25 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų 

tarifų lengvatų sistema ir kuriuo pakeičiamas ankstesnis Bendrosios lengvatinių muitų tarifų 

sistemos reglamentas.  Naujuoju BLS reglamentu sustiprinamas BLS+ lengvatomis 

besinaudojančių šalių tarptautinių konvencijų, įskaitant pagrindines žmogaus teisių konvencijas, 

reikalavimų laikymosi stebėsenos mechanizmas. Komisija intensyviau teiks ataskaitas dėl BLS+  

lengvatomis besinaudojančių šalių veiklos rezultatų – Tarybai ir Europos Parlamentui jas teiks kas 

dvejus metus. Šios griežtesnės nuostatos bus taikomos nuo tada, kai 2014 m. sausio 1 d. įsigalios 

naujos lengvatos. 

                                                 
1 KOM (2012) 22 galutinis. 
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ES laisvosios prekybos susitarimai per nuostatas dėl pereigos yra susieti su atitinkamais 

bendraisiais politiniais susitarimais, į kuriuos įtrauktos nuostatos dėl žmogaus teisių. Jei nėra 

galiojančio asociacijos ar bendrojo susitarimo, atskira nuostata dėl žmogaus teisių įtraukiama į 

laisvosios prekybos susitarimus. Šis požiūris pritaikytas 2012 m. birželio mėn. pasirašytame LPS su 

Kolumbija ir Peru; jam gruodžio mėn. pritarė Europos Parlamentas. Prieš Komisijai pateikiant 

pasiūlymą pradėti derybas dėl prekybos yra atliekami poveikio vertinimai, o derybų metu atliekami 

poveikio tvarumo vertinimai leidžia padaryti išsamesnį tyrimą.  2011 m. priėmus praktines gaires 

dėl atsižvelgimo į pagrindines teises Komisijos poveikio vertinimuose toliau buvo stiprinamas 

žmogaus teisių aspektas abejuose šiuose procesuose. 2012 m. šis požiūris buvo praktiškai 

įgyvendintas prieš pradedant derybas dėl laisvosios prekybos susitarimo su Japonija ir pirmo atskiro 

dvišalio investicijų susitarimo (nauja ES kompetencija pagal Lisabonos sutartį) su Kinija, taip pat 

atliekant poveikio tvarumo vertinimus dėl glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios 

prekybos susitarimų su Gruzija ir Moldovos Respublika.   

 

2011 m. gruodžio mėn. Europos Komisija į Reglamente (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam 

tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei ar kankinimui vykdyti, pateiktą 

prekių, kurioms taikoma eksporto kontrolė, sąrašą įtraukė natrio tiopentalį ir panašias medžiagas, 

naudojamas mirtinoms injekcijoms 1. Visų pirma reaguodama į Europos Parlamento prašymą, 

Komisija su ekspertų grupės pagalba pradėjo bendrą Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 peržiūrą, kuri 

turi būti baigta 2013 m. Peržiūros metu bus svarstoma, ar kontroliuojamų prekių sąrašas turėtų būti 

toliau iš dalies keičiamas, ir bus nagrinėjama, ar reikėtų pasiūlyti papildomų priemonių.  

Komisija pradėjo konsultacijas dėl galimybės pritaikyti tam tikrų esamo Eksporto kontrolės 

reglamento (EB) Nr. 428/2009 nuostatų taikymą siekiant kontroliuoti tam tikrų didesnės rizikos 

technologijų, kurios galėtų būti naudojamos pažeidžiant žmogaus teises konfliktų zonose ir 

totalitarinio režimo šalyse, eksportą.  

                                                 
1 2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1352/2011. 
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Pavyzdžiui, nuolat blogėjant padėčiai Sirijoje, Tarybos reglamentu Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų 

priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, nustatytas draudimas eksportuoti įrangą arba programinę 

įrangą, visų pirma skirtą naudoti interneto ir telefono ryšio stebėsenai ar perėmimui, kurį vykdo 

Sirijos Vyriausybė; draudimas ES įsigaliojo 2012 m. sausio 18 d. 

 

Per JT konferenciją dėl Sutarties dėl prekybos ginklais  Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 

aiškiai pareiškė savo įsitikinimą, kad ginklų perdavimas turi būti neleidžiamas tais atvejais, kai yra 

aiški rizika, kad ginklai gali būti naudojami šiurkštiems tarptautinės žmogaus teisių ar tarptautinės 

humanitarinės teisės pažeidimams. 

 

12. Vykdant konfliktų prevenciją ir krizių valdymą atsižvelgti į žmogaus teises  

 

ES toliau įgyvendino ir konsolidavo savo specialią žmogaus teisių ir lyčių lygybės sričių politiką, 

kuri yra bendro saugumo ir gynybos politikos dalis. Žmogaus teisių ir lyčių aspekto integravimas 

toliau buvo BSGP misijų ir operacijų planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo proceso dalis. EIVT 

sudarė vidaus darbo grupę dėl žmogaus teisių ir lyčių aspekto integravimo į BSGP, kad reguliariai 

susirinktų suinteresuotieji asmenys iš visų atitinkamų tarnybų. 2010 m. Tarybos ataskaitoje dėl 

vertingos patirties ir geriausios praktikos pavyzdžių integruojant žmogaus teises ir lyčių aspektą į 

BSGP karines operacijas ir civilines misijas 1 pateiktomis rekomendacijomis toliau buvo remiamasi 

vykdant ES veiksmus šioje srityje, tuo pačiu įgyvendinant konkrečius įsipareigojimus, susijusius su 

ES veiksmų planu žmogaus teisių ir demokratijos srityje.  

 

                                                 
1 Visas sąrašas pateiktas dok. 17138/1/10 REV 1. 
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2012 m. birželio mėn. BSGP misijų ir operacijų patarėjai žmogaus teisių klausimais ir patarėjai 

lyčių klausimais surengė metinį posėdį; šį kartą jis vyko iš karto po ES valstybių narių metinio JT 

ST rezoliucijos 1325 įgyvendinimo posėdžio. Per posėdį jie pasikeitė geriausios praktikos 

pavyzdžiais ir pateikė praktinių rekomendacijų dėl to, kaip būtų galima geriau remti jų darbą. 

2012 m. 60 proc. civilinių misijų ir visų operacijų veikloje kaip personalo dalis dalyvavo patarėjas 

arba instruktorius žmogaus teisių ir (arba) lyčių klausimais (EUTM Somalia).  

 

Buvo toliau plėtojami mokymo moduliai žmogaus teisių, vaikų apsaugos ir lyčių aspekto srityse 

bendradarbiaujant su ES valstybių narių mokymo institutais ir pilietinės visuomenės grupėmis; jie 

turėtų būti parengti 2013 m. Šie mokymo prieš dislokavimą moduliai, grindžiami standartiniais 

mokymo elementais, dėl kurių valstybės narės susitarė 2010 m., yra skirti misijų ir operacijų 

personalui. Toliau buvo organizuojamos tikslinės mokymo sesijos, visų pirma  kaip ESGK ir EIVT 

mokymo programų dalis, siekiant ES ir valstybių narių pareigūnus supažindinti su ES žmogaus 

teisių įsipareigojimais BSGP srityje.  

 

Vadovaudamasi veiksmų planu, 2012 m. EIVT pradėjo kurti išankstinio perspėjimo apie 

konfliktą sistemą, į kurią kaip rodikliai įtraukti žmogaus teisių pažeidimai. Ši sistema sustiprins 

EIVT gebėjimą nustatyti smurtinių konfliktų riziką ir ES išankstinių veiksmų galimybes. Ji bus 

išbandyta aštuoniose Sahelio regiono šalyse 2013 m. pradžioje. 
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Kalbant apie bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, 2012 m. lapkričio mėn. ES ir JT 

iniciatyvinio komiteto posėdyje buvo pasikeista geriausios praktikos pavyzdžiais apie žmogaus 

teisių aspekto integravimą į krizių valdymą. 2012 m. lapkričio mėn. vykusiame ES ir AS dialoge 

taip pat buvo sudarytos sąlygos pasikeisti nuomonėmis šiuo klausimu.  

 

Pilietinė visuomenė taip pat aktyviai dalyvavo ES šioje srityje vykdomame darbe Briuselyje ir 

misijų bei operacijų vietose, visų pirma dalyvavo patarėjų žmogaus teisių ir lyčių klausimais 

metiniame susitikime ir reguliariai keičiantis nuomonėmis darbiniu lygiu.  

 

2012 m. kovo mėn. Taryba baigė 2008 m. priimto veiklos dokumento „JT Saugumo Tarybos 

rezoliucijų dėl moterų, taikos ir saugumo įgyvendinimas vykdant ESGP misijas ir operacijas“ 1 

peržiūrą.  

                                                 
1 Dok. 7109/12. Susijęs su JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1325, kurią papildo JT Saugumo 

Tarybos rezoliucijos 1820, 1888, 1889 ir 1960. 
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EUTM Somalia – Somalio kareiviams skirta ES mokymo misija, kuri yra Somalio 

įgyvendinamo saugumo sektoriaus reformos proceso dalis. Misija dislokuota Ugandoje, jos 

buveinė yra Kampaloje, o mokymo stovykla – Bihangoje. Nuo EUTM Somalia pradžios 

2010 m. mokymus jau praėjo apie 3000 Somalio kareivių, kurie dabar sudaro naujų Somalio 

nacionalinių ginkluotųjų pajėgų pagrindą.  

 

Be mokymo, susijusio su kareivių pareigomis, į mokymo programą visada yra įtrauktas 

žmogaus teisėms ir demokratijai skirtas modulis. Šio modulio temos, be kita ko, yra: su 

kareivio pareigomis susijusios žmogaus teisės, vaikų teisės, moterų teisės, šeimos samprata 

(visų pirma turint omenyje šalies viduje perkeltus asmenis), demokratinė sistema ir Somalio 

ginkluotųjų pajėgų vaidmuo demokratiniame Somalyje. Iš viso šioms temoms buvo skirta 

12 sesijų, iš kurių kiekviena truko po dvi valandas. Šis modulis yra privalomas visiems 

mokomiems asmenims, nepaisant jų rango ar specializacijos. Siekiant užtvirtinti mokymą į 

galutines užduotis buvo įtraukti žmogaus teisių pažeidimo scenarijai.  

 

Be to, kad kariai mokomi pagrindinių principų, mokymas žmogaus teisių ir demokratijos tema 

jiems taip pat suteikia pasididžiavimo jausmą ir vieningumo dvasią, o savo pagrindine misija 

dabar jie laiko Somalio piliečių gynybą.  Tai taip pat padeda stiprinti skirtingų padalinių, 

kurie dažnai būna kilę iš skirtingų klanų, sanglaudą. EUTM Somalia misija yra įsipareigojusi 

tęsti Somalio karių mokymus žmogaus teisių ir demokratijos tema ir stengsis, kad mokymo 

programa būtų atnaujinama atsižvelgiant į naujausius pokyčius, visų pirma susijusius su 

Somaliu. Kitas žingsnis – pagarbą žmogaus teisėms įtraukti į Somalio nacionalinių 

ginkluotųjų pajėgų politiką ir ugdyti jų pačių mokymo pajėgumus. Visi šie aspektai yra 

įtraukti į patikslintus EUTM Somalia įgaliojimus. 
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13. Įtraukti žmogaus teises į kovos su terorizmu veiklą  

 

Kovos su terorizmu Europoje ir visame pasaulyje kontekste ES didelę svarbą teikia visapusiškos ir 

veiksmingos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos užtikrinimui. Šiuo klausimu Europos 

Sąjungos strateginis įsipareigojimas, apibrėžtas jos kovos su terorizmu strategijoje, yra labai 

aiškus: „kovoti su terorizmu pasaulio mastu gerbiant žmogaus teises ir daryti Europą saugesnę, kad 

jos piliečiai galėtų gyventi laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje“.  

 

ES institucijos ir kelios valstybės narės dalyvavo konferencijoje „Teisingas bylos nagrinėjimas ir 

tinkamas procesas kovojant su terorizmu“, kurią 2012 m. liepos mėn. surengė JT Kovos su 

terorizmu įgyvendinimo darbo grupė ir JT žmogaus teisių tarnyba. ES dar kartą patvirtino, kad 

kovojant su terorizmu svarbu užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms.  

 

Pirmininkavusi Danija 2012 m. kovo mėn. Kopenhagoje surengė seminarą kovos su terorizmu ir 

žmogaus teisių tema, kuriame daugiausia dėmesio buvo skiriama gebėjimų stiprinimo paramai. 

Seminarui papildyti Danijos užsienio reikalų ministras, ES kovos su terorizmu koordinatorius ir JT 

specialusis pranešėjas kovos su terorizmu ir žmogaus teisių klausimais paskelbė bendrą straipsnį 

„Kova su terorizmu ir žmogaus teisės – be vieno nebus kito“. Kelios valstybės narės pristatė savo 

geriausios praktikos pavyzdžius, pvz., Danijos žmogaus teisių instituto dokumentą „Praktinės kovos 

su terorizmu ir žmogaus teisių gairės“ ir JK saugumui ir teisingumui užjūrio šalyse užtikrinti skirtą 

žmogaus teisių vadovą 1.  

                                                 
1 Dokumentai pateikiami: 

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; ir 
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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ES toliau skatino naudoti baudžiamojo teisingumo sistemą kovojant su terorizmu ir padėjo 

kelioms šalims, pvz., Pakistanui ir Sahelio regiono šalims, stiprinti jų baudžiamojo teisingumo 

sistemas, kad būtų galima atlikti veiksmingus tyrimus ir vykdyti įtariamųjų teroristine veikla 

persekiojimą laikantis žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų.  

 

ES rėmė Pasaulinio kovos su terorizmu forumo Baudžiamojo teisingumo / teisinės valstybės 

darbo grupę. 2012 m. birželio mėn. Stambule vykusiame Pasaulinio kovos su terorizmu forumo 

ministrų susitikime buvo priimtas Rabato memorandumas „Geros praktikos baudžiamojo 

teisingumo sektoriuje pavyzdžiai veiksmingai kovojant su terorizmu“. Be to, vyriausioji įgaliotinė 

palankiai įvertino pasiūlymą įkurti Teisingumo ir teisinės valstybės mokymo institutą, kuris rengs 

pereinamojo laikotarpio šalims, ypač Viduržemio jūros regiono šalims, skirtas mokymo programas 

baudžiamojo teisingumo sistemos naudojimo kovojant su terorizmu gerbiant žmogaus teises tema. 

 

Atsižvelgdama į 2011 m. Komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės bendrą Komunikatą dėl pietinių 

kaimyninių šalių, kuriame pabrėžiama, kad svarbu, jog ES remtų tvirtą demokratiją, įskaitant 

teisinę valstybę ir saugumo sektoriaus reformą, 2012 m. ES pasiūlė pagalbą Viduržemio jūros 

regiono pietinėms šalims vykdant visapusišką saugumo sektoriaus reformą. Be to, ES nagrinėjo, 

kaip kovos su terorizmu srityje plėtoti bendradarbiavimą su tokiomis regioninėmis organizacijomis 

kaip Arabų Valstybių Lyga.  

 

ES tęsė išsamų du kartus per metus vykstantį dialogą su JAV Valstybės departamento teisės 

patarėju tarptautinės teisės ir kovos su terorizmu klausimais.  
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2011 m. gruodžio mėn. JAV Kongresui priėmus Nacionalinės gynybos išlaidų patvirtinimo aktą, 

ES kilo nuogąstavimų dėl jo suderinamumo su tarptautine teise, visų pirma dėl tam tikrų 

teroristine veikla įtariamų užsieniečių privalomo karinio sulaikymo ir teroristine veikla įtariamų 

asmenų neriboto sulaikymo be teismo. ES ir jos valstybės narės pateikė pastabų JAV 

Administracijai, kai 2012 m. pradžioje buvo rengiami Nacionalinės gynybos išlaidų patvirtinimo 

akto įgyvendinimo reglamentai.  

 

2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją „Tariamas CŽV vykdytas 

kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse“. Reaguodama į šią rezoliuciją 

Europos Komisija pabrėžė, kad praktika įvardinta kaip „perdavimai“ yra šiurkštus kelių 

pagrindinių teisių pažeidimas ir kova su terorizmu negalima pateisinti tokios nepriimtinos 

praktikos. Komisija pabrėžė, kad pačios atitinkamos valstybės narės turi pradėti ar tęsti išsamius, 

nepriklausomus ir nešališkus tyrimus, kad būtų nustatyta tiesa.  
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14. Užtikrinti, kad darbo laisvės, saugumo ir teisingumo srityje išorės aspektas būtų 

grindžiamas žmogaus teisėmis  

2012 m. birželio 19 d. Komisija priėmė Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategiją 2012–

2016 m. 1, kuri papildo Direktyvą 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir kovos su ja. 

Strategijos įgyvendinimo stebėseną vykdys Europos Komisija, konkrečiai – ES kovos su prekyba 

žmonėmis koordinatoriaus biuras. Strategijoje daug dėmesio skiriama prekybos žmonėmis išorės 

aspektui ir bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis svarbai. Joje taip pat pabrėžiamas itin svarbus 

pilietinės visuomenės vaidmuo, be kita ko, pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimas 

nacionalinių ir tarpvalstybinių nukreipimo mechanizmų veikloje, ir numatyta sukurti pilietinės 

visuomenės organizacijų, dirbančių aukų apsaugos ir pagalbos valstybėse narėse ir atrinktose 

trečiosiose šalyse srityje, ES platformą.  

 

2012 m. spalio mėn. Europos Vadovų Taryba priėmė išvadas 2, kuriose palankiai įvertino šią 

strategiją, ir dar kartą patvirtino valstybių narių ryžtą kovoti su prekyba žmonėmis.  

  

Be to, Teisingumo ir vidaus reikalų taryba gruodžio 6 d. priėmė antrąją įgyvendinimo ataskaitą 

pagal 2009 m. Išorės aspekto stiprinimo kovos su prekyba žmonėmis srityje veiksmų planą.  Šioje 

ataskaitoje pateiktas šalių ir regionų, su kuriais ES turėtų plėtoti konkretesnes partnerystes ir 

nustatyti konkrečias bendradarbiavimo sritis, sąrašas. Bendradarbiaujant su prioritetinėmis šalimis 

bus siekiama stiprinti gebėjimus, be kita ko, pasitelkus mokymą ir švietimą, ir atsižvelgti į žmogaus 

teisių padėtį atitinkamoje prioritetinėje šalyje. Prioritetinių šalių ir regionų sąrašas bus reguliariai 

atnaujinamas. 

                                                 
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/jha/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
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf
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15. Užtikrinti žmogaus teisių propagavimą įgyvendinant užimtumo ir socialinės politikos 

išorės aspektą  

 

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindiniai darbo standartai yra įtvirtinti jos aštuoniose 

pagrindinėse konvencijose. ES skatina ratifikuoti ir veiksmingai taikyti šias konvencijas 

bendradarbiaujant su TDO, be kita ko, dalyvaujant vykstančioje diskusijoje darbo standartų 

klausimu ir TDO priežiūros organų darbe. Tuo pačiu, įgyvendindama savo užimtumo ir socialinės 

politikos išorės aspektą, ES palaikydama ryšius su šalimis partnerėmis, t. y. vesdama dvišalius ir 

regioninius politikos dialogus ir įgyvendindama paramos vystymuisi projektus, propaguoja deramo 

darbo principus, įskaitant TDO pagrindinių konvencijų laikymąsi. 

Bendros TDO ir tarptautinės bendruomenės, įskaitant ES, pastangos per pastaruosius metus padėjo 

pasiekti pokyčių Mianmare / Birmoje įgyvendinant TDO konvenciją dėl priverstinio darbo (Nr. 29). 

Šalies padaryta pažanga buvo pripažinta 2012 m. birželio mėn. Tarptautinėje darbo konferencijoje.  

Pasauliniu lygiu G20 vadovai, 2012 m. birželio mėn. susirinkę Kabose (Meksika), pabrėžė, kad 

struktūrinės reformos, kuriomis visapusiškai laikomasi pagrindinių principų ir darbo teisių, gali 

atlikti svarbų vaidmenį skatinant ekonomikos augimą, užimtumo galimybes ir judumą.  

Regioniniu lygiu TDO pagrindiniai darbo standartai buvo aptarti 2012 m. spalio 15–16 d. 

Argentinoje įvykusiame ES ir CELAC (Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos) socialinės 

sanglaudos forume ir 2012 m. spalio 25–26 d. Hanojuje (Vietnamas) įvykusiame ASEM darbo ir 

užimtumo ministrų susitikime.  
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2012 m. ES aptarė darbo teises ir jau ratifikuotų TDO pagrindinių konvencijų veiksmingą 

įgyvendinimą su tokiomis šalimis kaip Kolumbija, Gruzija (abiem atvejais Konvencija Nr. 87 dėl 

asociacijų laisvės ir Konvencija Nr. 98 dėl kolektyvinių derybų teisės) ir Uzbekija (Konvencija 

Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo).  

Įgyvendinant Europos kaimynystės politiką (EKP) buvo nustatytas poreikis dėti daugiau pastangų, 

kad būtų ratifikuotos ir (arba) veiksmingai įgyvendinamos TDO pagrindinės konvencijos. Tai buvo 

atspindėta naujos kartos EKP veiksmų planuose, dėl kurių susitarta 2012 m., pvz., palaikant 

santykius su Maroku, Tunisu ir Jordanija (pastarasis įsigaliojo 2012 m. spalio mėn.).  

ES taip pat aktyviai dalyvauja Rio+20 procese ir su juo susijusioje tolesnėje veikloje remiant 

deramą darbą visiems, įskaitant darbo vietų kūrimą, darbo teisių garantijas, socialinę apsaugą ir 

socialinį dialogą. Be to, ji nagrinėjo, kaip į vystymosi po 2015 m. darbotvarkę geriau integruoti 

socialinę apsaugą – svarbų ES vystymosi politikos elementą.  

Be to, pasitelkus keturis bendro valdymo projektus, užbaigtus 2012 m. pabaigoje / 2013 m. 

pradžioje, buvo teikiama parama politikos dialogams besivystančiose šalyse deramo darbo rodiklių, 

socialinės apsaugos, darbuotojų sveikatos bei saugos ir prekybos poveikio užimtumui srityse. Tai 

apėmė ir paramą politikos dialogo platformoms, taip pat valdžios suinteresuotųjų subjektų ir 

socialinių partnerių pajėgumų stiprinimą. 

Veiksmingai įgyvendinti TDO pagrindines konvencijas buvo skatinama ir teikiant paramą 

vystymuisi. Šioje srityje 2010 m. buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas tema „Kova su vaikų 

darbu“ pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonės teminę programą „Investicijos į žmones“; 

lėšos teikiamos tokiai veiklai: 
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– veiksmingo politikos dialogo, kuriuo siekiama panaikinti vaikų darbą, nukentėjusiems 

vaikams užtikrinti dieninį mokymąsi ir vėl juos integruoti į visuomenę, skatinimui; 

– pagrindinių suinteresuotųjų subjektų, visų pirma nevalstybinių subjektų ir privačiojo 

sektoriaus, partnerysčių ir tinklų kūrimo rėmimui; finansavimui, kurio bendra vertė 

11 mln. EUR, gauti buvo atrinkta 15 projektų, įgyvendinamų 12 skirtingų šalių 

partnerių teritorijose. Be to, remiant švietimą ir naikinant vaikų darbą, dviem dvišalėms 

Bangladešo nacionalinėms programoms buvo skirta iš viso 20 mln. EUR. 

Kitais dvišaliais paramos projektais, pradėtais pagal skirtingas finansines priemones, taip pat 

siekiama propaguoti pagrindinius TDO darbo standartus: 

– projektas socialinėms iniciatyvoms Bolivijos kasybos sektoriuje finansuoti, kurio 

biudžetą sudaro pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę skirti 10 mln. EUR. 

Atitinkama veikla, be kita ko, yra: darbo sąlygų moterims gerinimas, pagalba joms rasti 

galimybių padėti išlaikyti savo šeimas ir vaikų darbo kasybos sektoriuje prevencija. 

Taip pat įtrauktas gebėjimų ugdymas ir mokymas teisės sistemos ir darbo standartų 

tema;  

– projektas lyčių lygybei Maroke skatinti, kuriam per paramą biudžetui skirtas 35 mln. 

EUR finansavimas pagal EKPP (Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę). Tam 

tikra jo dalis skirta moterų sąžiningo įdarbinimo ir integravimo į darbo rinką, kurį turi 

atlikti viešosios institucijos, tvarkai užtikrinti. 
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V. ES PRIORITETŲ ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE ĮGYVENDINIMAS  

16. Mirties bausmės panaikinimas 

 

ES laikosi tvirtos ir principinės pozicijos prieš mirties bausmę ir yra viena pagrindinių veikėjų 

siekiant panaikinti mirties bausmę visame pasaulyje. ES mano, kad mirties bausmės panaikinimas 

sustiprintų žmogaus orumą ir padėtų pažangiai plėtoti žmogaus teises. ES mirties bausmės 

politikos gairės, kurios buvo patikslintos 2008 m., išlieka esminė sistemingų veiksmų ES 

nepriklausančių šalių atžvilgiu priemonė ir bus atnaujinta 2013 m.  

 

2012 m. ES toliau gynė savo poziciją dėl mirties bausmės ir skatindama ją panaikinti naudojo visas 

turimas diplomatines priemones. Mirties bausmės panaikinimas visame pasaulyje – vienas iš 

svarbiausių strateginės programos ir veiksmų plano žmogaus teisių ir demokratijos srityje prioritetų.  

 

Spalio 10 d. pažymėdamos Europos kovos su mirties bausme dieną ir Pasaulinę kovos su mirties 

bausme dieną, ES ir Europos Taryba paskelbė bendrą pareiškimą, kuriuo dar kartą patvirtino, kad 

jos bet kokiomis aplinkybėmis nepritaria mirties bausmės taikymui, ir priminė savo įsipareigojimą 

siekti, kad mirties bausmė būtų panaikinta visame pasaulyje. Vyriausioji įgaliotinė išplatino 

pranešimą spaudai, kuriame teigiama, kad „mirties bausme negalima nei panaikinti nusikaltimo, už 

kurį siekiama nubausti, nei sušvelninti aukos netekties. Ji turėtų būti praeities reliktas.“ ES 

delegacijos visame pasaulyje paminėjo šią dieną surengdamos nemažai seminarų, spaudos 

konferencijų, parodų ir renginių (Ženevoje, Indijoje, Japonijoje, Taivane, Gvatemaloje, Kenijoje, 

Jordanijoje, Gambijoje, Honkonge, Kazachstane, Kongo Respublikoje, Baltarusijoje, Etiopijoje ir 

kitur). 
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ES palankiai įvertino tai, kad 2012 m. balandžio 25 d. Konektikute paskelbta apie mirties bausmės 

panaikinimą. Mirties bausmė jau panaikinta septyniolikoje JAV valstijų. ES taip pat palankiai 

įvertino tai, kad Mongolijos Parlamentas 2012 m. sausio 13 d. ratifikavo Tarptautinio pilietinių ir 

politinių teisių pakto Antrąjį fakultatyvinį protokolą, o Benino Vyriausybė 2012 m. liepos 12 d.  

prisijungė prie šio dokumento. Kita vertus, ES pareiškė apgailestavimą, kad mirties bausmė toliau 

taikoma kitose JAV ir pasaulio dalyse. Ypač daug dėmesio buvo skiriama Iranui, Irakui, Kinijai ir 

JAV, tačiau pareiškimai ir demaršai buvo taikomi ir daugeliui kitų šalių, remiantis būtiniausiais 

tarptautinės teisės standartais ir ES gairėmis dėl mirties bausmės. ES taip pat apgailestavo, kad 

egzekucijos vėl pradėtos taikyti Japonijoje, Indijoje ir Taivane.  

 

ES toliau reiškė savo nepritarimą mirties bausmei visuose atitinkamuose forumuose, visų pirma 

JT, ESBO ir Europos Taryboje. Vykdydama didelį lobistinį ir informavimo darbą, ES kartu su savo 

valstybėmis narėmis ir panašią poziciją užimančiomis šalimis aktyviai dalyvavo tarpregioninio 

aljanso veikloje propaguojant JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 67/176 (2012 m. gruodžio 

20 d.), kuria raginama paskelbti moratoriumą mirties bausmės taikymui. Rezoliucija buvo priimta 

precedento neturinčiu atveju, kai 111 balsavo „už“ (padidėjimas, palyginti su panašiomis 

rezoliucijomis 2007 m., 2008 m. ir 2010 m.), 41 „prieš“ ir 34 susilaikė. Taigi, Strateginės 

programos demokratijos ir žmogaus teisių srityje veiksmų plano 16 veiksmo a punktas 

įvykdytas.  

 

Per 2012 m. Europos Sąjunga ESBO Nuolatinėje taryboje iš viso paskelbė aštuonis pareiškimus. 

Penki iš jų buvo susiję su atskirais mirties bausmės atvejais JAV, kuriais ES pareiškė labai 

apgailestaujanti, kad egzekucijos buvo numatytos arba įvykdytos. ES taip pat paragino ESBO 

dalyvaujančias valstybes remti JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją, kuria raginama visame 

pasaulyje paskelbti moratoriumą mirties bausmės taikymui. Galiausiai, 2012 m. spalio 10 d. ES 

pažymėdama Europos ir pasaulinę kovos su mirties bausme dieną paskelbė pranešimą, kuriame, be 

kita ko, nurodė du JAV numatytos mirties bausmės atvejus.  
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Taikydama Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP), ES yra 

pagrindinė viso pasaulio pilietinės visuomenės organizacijų darbo siekiant mirties bausmės 

panaikinimo rėmėja. Mirties bausmės panaikinimas yra vienas iš teminių prioritetų pagal šios 

priemonės 3 tikslą. Nuo 2007 m. pagal EDŽTRP skirta beveik 20 mln. EUR 35 projektams, kuriais 

siekta apriboti mirties bausmės taikymą, paskelbti moratoriumą jos taikymui ir ją panaikinti. Šiuo 

metu pagal EDŽTRP remiama 16 mirties bausmės panaikinimo projektų visame pasaulyje. Šie 

projektai buvo atrinkti tam, kad būtų užtikrinta veiklos pusiausvyra regionuose, kuriuose mirties 

bausmė tebetaikoma, pvz., JAV, kai kuriose Afrikos šalyse, Kinijoje, Indijoje ir Taivane. Pranešime 

„Įsipareigojimų mirties bausmės klausimu įgyvendinimas“, pateiktame adresu 

www.eidhr.eu/library, išsamiai apibūdinami vykdomi EDŽTRP finansuojami veiksmai, kuriais 

siekiama panaikinti mirties bausmę visame pasaulyje.  

 

2011 m. gruodžio mėn. Europos Komisija iš dalies pakeitė Reglamentu (EB) Nr. 1236/2005 dėl 

prekybos prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei ar kankinimui vykdyti, nustatytą 

prekių, kurioms taikoma eksporto kontrolė, sąrašą, kad į jį būtų įtrauktas natrio tiopentalis ir 

panašios medžiagos, naudojamos mirtinoms injekcijoms. Be to, šiuo metu peržiūrimas Reglamentas 

(EB) Nr. 1236/2005 siekiant įvertinti, ar gali būti reikalingos papildomos priemonės norint 

užtikrinti, kad ES ekonominės veiklos vykdytojai nevykdytų prekybos, kuria skatinama arba kitaip 

sudaromos palankesnės sąlygos taikyti mirties bausmę užsienio šalyse. 
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17. Kankinimų ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo 

panaikinimas  

 

Pagal ES kovos su kankinimu gaires Europos Sąjunga yra tvirtai įsipareigojusi laikytis visiško 

žiauraus, nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimo pozicijos.  ES naudoja visas galimas 

diplomatijos formas ir paramą bendradarbiavimui, kad būtų panaikintas kankinimas, taip pat teikia 

finansinę paramą pilietinės visuomenės organizacijoms visame pasaulyje, kurios savo veikla siekia 

užkirsti kelią kankinimui ir teikti paramą kankinimo aukoms. 2012 m. ES toliau ėmėsi atskirų 

atvejų nagrinėjimo – atvirai ar konfidencialiai – įvairiose šalyse. ES nuolat kėlė klausimą dėl 

kankinimo ir netinkamo elgesio reguliariai palaikydama dialogą žmogaus teisių klausimais su ES 

nepriklausančiomis šalimis. ES paskelbė keletą pareiškimų, susijusių su kankinimu, be kita ko, ir 

daugiašaliuose forumuose, pavyzdžiui, JT ir ESBO, ir svarstė būdus bei priemones, kaip geriau 

koordinuoti veiklą su JT komiteto prieš kankinimą ir JT kankinimo prevencijos pakomitečio veikla. 

 

ES atidžiai stebėjo JAV piliečio Danielio Cooko, 1988 m. Arizonoje nuteisto mirties bausme, 

atvejį. Danielis Cookas buvo nuteistas už savo kolegų Kevino Swaney'aus ir Carloso Cruz-

Ramoso nužudymą. ES įsikišo 2012 m. liepos 6 d. ir paprašė Arizonos valdžios institucijų 

D. Cookui pakeisti mirties nuosprendį kita bausme remiantis psichikos ligos diagnoze.  

D. Cookui mirties bausmė įvykdyta 2012 m. rugpjūčio 8 d. Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos 

pirmininko pavaduotoja C. Ashton išplatino pareiškimą, kuriame pareiškė „ypač 

apgailestaujanti“ dėl to, kad mirties bausmė buvo įvykdyta, ir priminė, jog ES ne kartą ragino 

sušvelninti D. Cookui bausmę „remiantis įrodymais, kad D. Cookas sirgo sunkia psichikos liga“. 



 

 
9431/13  rsl/DG/sg 75 
PRIEDAS DG C   LT 

2012 m. birželio 26 d. pareiškime Tarptautinės paramos kankinimo aukoms dienos proga ES 

ragino visas valstybes nustatyti visišką ir besąlygišką kankinimo uždraudimą ir pabrėžė, kad 

kovojant su kankinimu ir kitu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiui arba baudimu reikia 

laikytis lyčių aspektu grindžiamo požiūrio ir ypač daug dėmesio skirti smurtui dėl lyties. ES ragino 

visas valstybes prisijungti prie JT konvencijos prieš kankinimą ir jos fakultatyvinio protokolo 

(OPCAT). 2012 m. OPCAT pasirašė Laosas, Nauru ir Jungtiniai Arabų Emyratai. ES pareiškime 

taip pat pabrėžė, kad kovojant su kankinimu ir remiant aukas svarbus vaidmuo tenka JT, Europos 

Tarybai ir ESBO, ir padėkojo už nesibaigiančias daugelio NVO ir asmenų, kurie stengiasi užkirsti 

kelią kankinimui ir sumažinti aukų kančias, pastangas. 

 

JT Generalinės Asamblėjos 67-oje sesijoje ES valstybės bendrai pateikė rezoliuciją, kuria 

smerkiamas visų formų kankinimas ir kitoks žiaurus, nežmoniškas ar žeminantis elgesys arba 

baudimas, įskaitant bauginimą. Šią rezoliuciją pateikė Danija, ir ji buvo patvirtinta bendru 

sutarimu. Taip JT Generalinė Asamblėja pasmerkė bet kokį bandymą bet kokiomis aplinkybėmis, 

įskaitant nacionalinio saugumo sumetimais ar vykdant teismo sprendimus, įteisinti ar leisti 

kankinimą arba jam pritarti, ir paragino valstybes užtikrinti atsakomybę už visus tokius veiksmus.  
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2012 m. kovo mėn. Taryba atnaujino ES kovos su kankinimu ir kitokiu žiauru, nežmonišku ar 

žeminančiu elgesiu arba baudimu gaires. Iš dalies pakeistame tekste akcentuojamas šių gairių ir ES 

kitų su žmogaus teisėmis susijusių gairių ryšys. Dar kartą pabrėžta, kad reikia remti atitinkamas 

tarptautines ir regionines struktūras, įskaitant tinkamą su jų rekomendacijomis susijusią tolesnę 

veiklą, apimant visus esminius elementus: prevenciją, reabilitaciją ir kovą su nebaudžiamumu. Kiti 

svarbūs papildomi aspektai yra akcentavimas, kad kankinimai ir netinkamas elgesys yra draudžiami 

kovojant su terorizmu, taip pat intensyvesnės pastangos spręsti diskriminacijos problemą kovojant 

su kankinimu ir netinkamu elgesiu.  

 

ES įsipareigojimas kovoti su kankinimu taip pat apima pilietinės visuomenės grupių visame 

pasaulyje vykdomų kovos su kankinimu projektų finansavimą. 2012 m. birželio mėn. pagal 

EDŽTRP buvo paskelbtas visuotinis kvietimas teikti paraiškas tema „Kova su nebaudžiamumu“. 

Šios paramos biudžetą sudaro 16,2 mln. EUR ir ja siekiama remti pilietinės visuomenės kovos su 

kankinimu ir kitu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu arba baudimu veiksmus, daugiausia 

dėmesio skiriant prevenciją, reabilitaciją ir atsakomybę integruojančiam požiūriui. Temomis, 

kuriomis skelbiami visuotiniai kvietimai teikti paraiškas, siekiama stiprinti ES politiką, visų pirma 

2001 m. Europos Sąjungos Tarybos priimtų ir 2008 m. bei 2012 m. patikslintų ES kovos su 

kankinimu gairių įgyvendinimą. 2012 m. projektams skirtos didelės lėšos padėjo didinti visuotinį 

informuotumą apie pagrindines kankinimo priežastis ir stiprinti valstybės pareigūnų gebėjimą 

užkirsti kelią kankinimui ir netinkamam elgesiui ir spręsti šiuos klausimus bei remti kankinimo 

aukų reabilitaciją.   
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18. Veiksminga parama žmogaus teisių gynėjams  

 

Žmogaus teisių gynėjai yra svarbūs ES partneriai jai siekiant visame pasaulyje ginti ir propaguoti 

žmogaus teises. Kaip parodyta 2004 m. ES gairėse dėl žmogaus teisių gynėjų, ES tvirtai remia 

visus tuos, kurie neprarasdami drąsos stebi, kaip gerbiamos žmogaus teisės, ir stengiasi pašalinti jų 

pažeidimus.  

 

Šių aktyvistų darbas yra dar svarbesnis aplinkoje, kurioje daug kur vis didėja priešiškumas žmogaus 

teisių propagavimui. NVO šmeižimo kampanijos, galimybių gauti finansavimą užsienio lėšomis 

apribojimai ir nevalstybinių veikėjų grasinimai pilietinei visuomenei bei smurtas prieš pilietinę 

visuomenę ar valdžios institucijų vykdomas sekimas – tai tik keli problemų, su kuriomis žmogaus 

teisių gynėjai susiduria savo kasdieniame darbe, pavyzdžiai. Didelį nerimą kelianti tendencija – 

išpuoliai prieš žemės nuosavybės teisių gynėjus bei aplinkosaugos klausimus sprendžiančius 

žmogaus teisių aktyvistus ir jų persekiojimas.  

 

Gairės dėl žmogaus teisių gynėjų 2012 m. ir toliau buvo pagrindinis atskaitos taškas, kuriuo buvo 

remiamasi visais lygiais palaikant santykius su šalimis partnerėmis, taip pat ES vykdant veiksmus 

daugiašaliuose žmogaus teisių forumuose. Visų pirma, 2012 m. surengtuose 25 dialogų žmogaus 

teisių klausimais susitikimuose buvo atkreiptas dėmesys į atvejus, susijusius su atskirais žmogaus 

teisių gynėjais. ES taip pat paskelbė 19 pareiškimų vietos lygiu, 17 vyriausiosios įgaliotinės ir 

Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimų ir 11 demaršų, konkrečiai skirtų žmogaus teisių 

gynėjų padėčiai, kuriuose, be kita ko, buvo kalbama apie daug dėmesio pritraukusius atvejus, 

susijusius su Malala Yousafzai (Pakistane), Nabeeliu Rajabu ir Abdulhadi al-Khawaja (Bahreine) ir 

Alesiu Bialiackiu (Baltarusijoje).  



 

 
9431/13  rsl/SS/sg 78 
PRIEDAS DG C   LT 

ES misijos trečiosiose šalyse ir toliau atliko esminį vaidmenį konkrečiais veiksmais paverčiant 

gaires dėl žmogaus teisių gynėjų. ES diplomatai ėmėsi įvairių žmogaus teisių gynėjų rėmimo 

veiksmų, įskaitant teismų stebėseną (Hilalio Mammadovo byla Azerbaidžane) ir apsilankymus 

vietoje (ES ambasadorių vizitas į San Luis Potosí Meksikoje ir ES patarėjų politikos klausimais 

vizitas į Kalifornijos pusiasalį ir Mičoakaną). Kasmetiniai žmogaus teisių gynėjų ir ES diplomatų 

susitikimai tapo nusistovėjusia praktika. Buvo paskirti devyniasdešimt septyni ES ryšių palaikymo 

pareigūnai žmogaus teisių gynėjų klausimais; 92 iš jų dirba ES delegacijose. 

 

Kalbant apie daugiašalį aspektą, ES dalyvavo veiksmų koordinavimo susitikimuose su kitomis 

tarptautinėmis organizacijomis ir įgaliotiniais (įskaitant Europos Tarybą, JT ir ESBO), kurių darbas 

susijęs su žmogaus teisių gynėjų klausimu.  

 

2012 m. buvo sparčiau dedamos pastangos sukurti ES iniciatyvą, kuria siekiama laikinai perkelti 

žmogaus teisių gynėjus, kuriems nedelsiant reikalinga apsauga. 2012 m. vasario mėn. Komisija 

paskelbė tyrimą, kuriame lyginamos esamos iniciatyvos Europoje bei už jos ribų ir pateikiamos 

rekomendacijos dėl ES žmogaus teisių gynėjų, kuriems gresia pavojus, laikino perkėlimo sistemos 

galimos pridėtinės vertės. Pagrindinis tikslas – sukurti lanksčią, bet stabilią sąsają tarp esamų 

iniciatyvų, žmogaus teisių gynėjų, valstybių narių, Komisijos ir EIVT, kad būtų koordinuojamas 

paramos teikimas, registruojami ištekliai, teikiamos teisinės konsultacijos, sudaromos palankesnės 

sąlygos keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir šalinamos apsaugos spragos. EDŽTRP metinėje 

veiksmų programoje 2012–2013 m. bandomajam etapui skirta 1 mln. EUR. Tikimasi, kad sistema 

pradės veikti 2013 m. 
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Žmogaus teisių gynėjams remti skiriamos didelės EDŽTRP lėšos. Didžioji šios paramos dalis per 

besispecializuojančias NVO nukreipiama žmogaus teisių gynėjams, taip pat ekstremaliųjų situacijų 

atveju. Ataskaitoje „Įsipareigojimų žmogaus teisių gynėjų klausimais įgyvendinimas“, pateikiamoje 

adresu www.eidhr.eu/library, išsamiai apibūdinami visame pasaulyje vykdomi EDŽTRP 

finansuojami veiksmai. EDŽTRP projektais remiami įvairūs projektai, kuriais užtikrinamos kuo 

didesnės galimybės įtraukti žmogaus teisių gynėjus, kuriems gresia pavojus, įgyvendinant 

konkretiems regionams skirtus projektus arba projektus, skirtus pavojuje esančioms žmogaus teisių 

gynėjų tikslinėms grupėms, pavyzdžiui, žurnalistams, teisininkams, moterims, 

aplinkosaugininkams, čiabuvių tautoms, LGBTI, arba žmogaus teisių gynėjams ekonomikos ir 

socialinėje srityse. Be to, Europos Komisija valdo finansinį paketą, kuris jai suteikia galimybę 

tiesiogiai teikti žmogaus teisių gynėjams skubias ad hoc dotacijas, iki 10 000 EUR. Iki 2012 m. 

pabaigos buvo išmokėta daugiau kaip 80 dotacijų, kurių bendra vertė – 655 500 EUR. Šios lėšos 

sudarė galimybes teikti tiesioginę paramą daugiau nei 300 žmogaus teisių gynėjų, kuriems gresia 

pavojus, daugiau nei 20 šalių. Šiomis lėšomis žmogaus teisių gynėjai (atskiri asmenys ir (arba) 

organizacijos) gali būti remiami įvairiais būdais: teikiant medicininę pagalbą, padengiant teisines 

išlaidas, perkant saugumo užtikrinimo priemones biurams ar namams, sudarant sąlygas skubiam 

aktyvistų, kuriems gresia pavojus, perkėlimui ir remiant įkalintų ar mirusių žmogaus teisių gynėjų 

šeimas. 

 

Europos Parlamentas taip pat atvirai remia žmogaus teisių gynėjus. Visų pirma Žmogaus teisių 

pakomitetis dažnai kviečia žmogaus teisių gynėjus kalbėti. Nuo 1988 m. Europos Parlamento 

teikiama A. Sacharovo premija už minties laisvę buvo pagerbti ypatingi žmonės, kovojantys su 

netolerancija, fanatizmu ir priespauda itin sudėtingomis aplinkybėmis. 2012 m. gruodžio mėn. ši 

premija buvo skirta iraniečiams Nasrin Sotoudeh, įkalintai žmogaus teisių gynėjai ir teisininkei, ir 

Jafarui Panahi, kino režisieriui, kurio darbuose atkreipiamas dėmesys į Irano neturtingų žmonių 

patiriamus sunkumus. 

http://www.eidhr.eu/library
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Nedidelė dotacija žmogaus teisių gynėjams 

 

Organizacija „Demokratinis Birmos balsas“ (DVB) yra vienas iš nedaugelio Mianmare / Birmoje 

veikiančių nepriklausomų žiniasklaidos tinklų ir daugiau kaip 10 metų nepriklausomai platina žinias 

šioje šalyje. Jos žurnalistai atliko itin svarbų vaidmenį atskleisdami šalyje įvykdytus pažeidimus ir 

represijas. Daugelis žurnalistų iš Mianmaro / Birmos už savo atsidavimą šiam tikslui sumokėjo 

labai didelę kainą ir daug metų praleido kalėjimuose. 2012 m. kovo mėn. EDŽTRP lėšomis 

devyniems DVB žurnalistams, išlaisvintiems sausio mėn. paskelbus amnestiją, buvo skubiai 

suteikta 10 000 EUR dotacija. Šiomis lėšomis buvo sumokėta už skubią medicininę priežiūrą, kad 

jie galėtų greičiau atsigauti po sunkių sulaikymo sąlygų. Šios lėšos taip pat leido jiems vėl imtis 

savo darbo šiuo lemiamu Mianmaro / Birmos pereinamojo laikotarpio metu. 

 
Atvejo tyrimas. Filipinai: žmogaus teisių gynėjo teismo proceso stebėsena 

 

Temogenas Tulawie yra buvęs Bangsamoro pilietinės visuomenės konsorciumo (CBCS) – Sulu 

provincijos pilietinės visuomenės organizacijų koalicijos – provincijos pirmininkas ir padėjo įkurti 

vietos organizaciją, kuri gintų nuo karinių operacijų nukentėjusių musulmoniškų bendruomenių 

teises.  

 

2009 m. liepos 22 d. Holo apygardos teisme T. Tulawie buvo pateikti kaltinimai dėl „daugybinių 

nepavykusių nužudymų“ ir „pasikėsinimų nužudyti“. Jam pateikti kaltinimai susiję su 2009 m. 

gegužės 13 d. Patikulyje (Sulu) įvykusiu sprogdinimu, kuriame buvo sužeista dvylika žmonių, 

įskaitant Sulu gubernatorių Abdusakurą Taną. Remiantis iš NVO gauta informacija, T. Tulawie 

kaltės įrodymai yra grindžiami prievarta išgautais dviejų jo tariamų bendrininkų pripažinimais. 

2012 m. sausio 13 d. T. Tulawie, kuris iki tol slapstėsi, buvo suimtas Davao mieste. 2012 m. 

rugpjūčio 23 d. Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad teismo procesas turėtų būti perkeltas į 

pirmosios instancijos apygardos teismą Maniloje.  

 

ES ryšių palaikymo pareigūnas (delegacijos Filipinuose narys) aplankė T. Tulawie Davao miesto 

kalėjime, dalyvavo pasitarime dėl bylos su gynėjais, žmogaus teisių srityje veikiančiomis NVO bei 

šeimos nariais ir aplankė Davao pirmosios instancijos apygardos teismo teisėją, kad pasiteirautų 

apie kitus bylos etapus ir parodytų ES paramą žmogaus teisių gynėjui, visapusiškai atsižvelgdamas į 

šalies teisingumo sistemą.  
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19. Vaikų teisių propagavimas ir apsauga  

 

Vaikai  

 

Vaikų teisių propagavimas ir apsauga tebėra ES prioritetas. 2012 m. ES surengė pasaulinę 

lobistinę kampaniją, kad paskatintų ratifikuoti JT Vaiko teisių konvencijos du fakultatyvinius 

protokolus ir TDO Konvenciją Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo. 

 

2012 m. vasario mėn. ES pradėjo ES gairių dėl vaiko teisių propagavimo ir apsaugos peržiūrą. 

Šiuo klausimu surengtoje konferencijoje dalyvavo valstybių narių, ES institucijų, tarptautinių bei 

regioninių organizacijų ir NVO atstovai. Peržiūros procesas turėtų būti užbaigtas 2013 m.  

 

Be to, 2012 m. spalio mėn. ES kartu su UNICEF ir Tarptautiniu aljansu „Gelbėkit vaikus“ surengė 

dviejų dienų trukmės mokymo kursą vaikų teisių klausimu, kuriame dalyvavo maždaug 30 asmenų 

iš ES institucijų ir valstybių narių. 

 

Europos Komisija 2007–2013 m. laikotarpiui pagal EDŽTRP skyrė 11 mln. EUR orientacinę sumą, 

kad būtų remiami pilietinės visuomenės projektai vaikų teisių srityje. Projektai siekiant apsaugoti ir 

propaguoti vaikų teises įgyvendinami visame pasaulyje.  
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Europos Komisija toliau teikė paramą pilietinės visuomenės programoms visame pasaulyje pagal 

teminę programą „Investicijos i žmones“. Pasitelkdamos šią priemonę, ES ir UNICEF taip pat 

finansavo projektą, kuriuo siekiama pagerinti gimimų registravimo rodiklius Nigerijoje, Burkina 

Fase, Mianmare, Mozambike, Ugandoje, Kiribatyje, Vanuatu ir Saliamono Salose. Jeigu bus 

užtikrinta, kad gimimai būtų registruojami, daug daugiau vaikų galės naudotis sveikatos priežiūros 

paslaugomis, mokytis mokykloje ir, pasiekę tinkamą amžių, balsuoti rinkimuose.  

 

2012 m. ES ir UNICEF taip pat bendromis pajėgomis kovojo su mitybos nepakankamumu 

penkiose Azijos ir keturiose Afrikos šalyse ir vykdė mokymo elgtis ekstremaliųjų situacijų metu 

programas Jordanijoje, naudingas Sirijos pabėgėliams ir vaikams priimančiosiose bendruomenėse.  

 

Be to, pagal programą „Investicijos į žmones“ suteiktas 41 mln. EUR finansavimas 2012 m. 

pabaigoje paskelbtam kvietimui pasaulio mastu teikti paraiškas, siekiant panaikinti smurtą prieš 

vaikus. Be to, vadovaujantis ES strategine programa ir veiksmų planu žmogaus teisių ir 

demokratijos srityje, ES pradėjo rengti tikslinę kampaniją smurto prieš vaikus klausimu.  

 

ES taip pat svarstė vaikų teisių, visų pirma nepilnamečių justicijos, klausimą vesdama politinius 

dialogus su trečiosiomis šalimis (pavyzdžiui, Rusija, Izraeliu / Palestina, Moldovos Respublika, 

Brazilija). Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje ir JT Generalinės Asamblėjos 67-oje sesijoje, 

kurioje daugiausia dėmesio skirta konkrečiai čiabuvių vaikų klausimui, ES kartu su Lotynų 

Amerikos šalių grupe derėjosi dėl metinės rezoliucijos dėl vaiko teisių.  

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_en.htm
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ES vaikų teisėms suteikė prioritetą daugiau kaip šešiasdešimtyje konkrečioms šalims skirtų 

žmogaus teisių strategijų visame pasaulyje. 

 

Vaikų dalyvavimas ginkluotuose konfliktuose 

 

2012 m. atliktas pagalbos nuo ginkluotų konfliktų nukentėjusiems vaikams tyrimas parodė, kad 

bendras ES ir valstybių narių indėlis 2008–2012 m. sudarė beveik 300 mln. EUR. Tai apėmė 

paramą vaikų reabilitacijai ir reintegracijai JT generalinio sekretoriaus išvardytose susirūpinimą 

keliančiose šalyse. Pavyzdžiui, ES bendradarbiavo su UNICEF ir TDO siekdama buvusių vaikų 

karių reintegracijos Mianmare / Birmoje.  

 

2012 m. buvo sukurta nauja daugiamečio ES biudžeto eilutė, konkrečiai skirta nuo konfliktų 

nukentėjusiems vaikams. Kadangi Nobelio taikos premija ES buvo suteikta už tai, kad ji šešis 

dešimtmečius prisidėjo skatinant Europoje taiką ir susitaikymą, demokratiją ir žmogaus teises, ES 

nusprendė gautas lėšas paskirti pagalbai nuo konfliktų nukentėjusiems vaikams. Europos Komisija 

papildė premijos lėšas; taigi, humanitariniams projektams, susijusiems su mokymu elgtis 

ekstremaliųjų situacijų metu, remti skirta iš viso 2 mln. EUR. 2012 m. pagal stabilumo priemonę ir 

programą „Investicijos į žmones“ buvo paskelbti dar du kvietimai teikti pasiūlymus dėl projektų.  
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2012 m. liepos mėn. Politinis ir saugumo komitetas, dalyvaujant JT Generalinio Sekretoriaus 

specialiajai įgaliotinei R. Coomaraswamy, aptarė, kokių priemonių reikėtų imtis nuolat vaikų teises 

pažeidinėjančių subjektų atžvilgiu. 

ES ėmėsi tolesnių priemonių, kad į savo vykdomas krizių valdymo operacijas integruotų vaikų 

apsaugos aspektą. Pavyzdžiui, ES deramą dėmesį vaikų apsaugos klausimams skyrė vykstančiuose 

ginkluotuose konfliktuose, įskaitant konfliktus Sirijoje ir Malyje. Kalbant apie Siriją, 2012 m. spalio 

ir gruodžio mėn. Tarybos išvadose ES paragino užtikrinti pažeidžiamų grupių, įskaitant vaikus, 

apsaugą.  

2012 m. gruodžio mėn. ES surengė ekspertų diskusijas su UNICEF, Taikos palaikymo operacijų 

skyriumi (DPKO), JT specialiojo įgaliotinio nuo ginkluotų konfliktų nukentėjusių vaikų klausimais 

biuru ir NATO dėl siūlomo mokymo prieš dislokavimą vaikų apsaugos klausimais modulio, kuris 

buvo parengtas bendradarbiaujant su Tarptautiniu aljansu „Gelbėkit vaikus“. Šis modulis turėtų būti 

užbaigtas 2013 m. 

2012 m. lapkričio mėn. Europos Parlamente įvyko du renginiai: seminaras vaikų teisių klausimu, 

Žmogaus teisių pakomitečio surengtas 2012 m. Lenkijoje iškilmingai paminėtų Dr. J. Korczako 

metų proga, ir EP nario M. Cashmano organizuotas praktinis seminaras vaikų ir ginkluotų 

konfliktų klausimu.  

 

Vaikų darbas  

 

2012 m. ES įgyvendino 15 projektų, kuriais siekiama užkirsti kelią vaikų darbui; pagal programą 

„Investicijos į žmones“ jiems skirtas 11,1 mln. EUR finansavimas. 

Vadovaudamasi veiksmų planu (19 veiksmo c punktas), ES pradėjo bendrą darbą su TDO ir 

Brazilija rengiantis 2013 m. spalio mėn. įvyksiančiai Pasaulinei kovos su vaikų darbu 

konferencijai, visų pirma siekiant nustatyti, kokios papildomos pastangos reikalingos norint 

įgyvendinti Hagos veiksmų planą dėl nepriimtino vaikų darbo panaikinimo iki 2016 m.  
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ES pradėjo tyrimą dėl dialogų su AKR šalimis pagal Kotonu susitarimo 8 straipsnį naudojimo 

siekiant suintensyvinti pastangas visame pasaulyje uždrausti vaikų darbą. Komisija 

(Prekybos GD) taip pat atlieka tyrimą prekybos ir nepriimtino vaikų darbo srityje, grindžiamą 

kompetentingų tarptautinių organizacijų patirtimi. Šis tyrimas bus paskelbtas 2013 m. ES toliau su 

įvairiomis šalimis, įskaitant Uzbekistaną, diskutavo, kaip panaikinti vaikų darbą, visų pirma 

įgyvendinant jos žmogaus teisių strategiją. 

 

20. Moterų teisių apsauga ir apsauga nuo smurto dėl lyties  

 

2012 m. vasario mėn. įvyko Moterų padėties komisijos 56-a sesija. Moterų padėties komisija yra 

JT pagrindinis politikos formavimo organas lyčių lygybės ir moterų vaidmens didinimo srityje. 

2012 m. jos prioritetinė tema buvo kaimo moterų įgalinimas ir jų vaidmuo siekiant panaikinti 

skurdą ir badą, tvarus vystymasis ir dabartiniai uždaviniai. Vasario mėn. susitikime diskusijos buvo 

sudėtingos ir jame nepavyko susitarti dėl Moterų padėties komisijos išvadų. ES pradėjo pasirengimą 

Moterų padėties komisijos 57-ai sesijai, kurios prioritetinė tema – „Visų formų smurto prieš moteris 

ir mergaites panaikinimas ir prevencija“. Pasirengimo darbas apima ankstyvo informavimo veiklą, 

skirtą vienmintėms bei galimai vienmintėms šalims ir pilietinės visuomenės grupėms. 
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2012 m. balandžio mėn. ES (EIVT ir Europos Komisija) ir Jungtinių Tautų Lyčių lygybės ir 

moterų įgalinimo padalinys (JT moterys) pasirašė naują susitarimo memorandumą. Susitarimo 

memorandumu remiamasi įgyvendinant partnerystę, kuria siekiama įvykdyti pagrindinius 

tarptautinius įsipareigojimus lyčių lygybės ir moterų įgalinimo srityse. Šia partneryste taip pat 

siekiama prisidėti prie pažangos kuriant pasaulį, kuriame visuomenėje nebūtų diskriminacijos dėl 

lyties, moterys ir vyrai turėtų lygias galimybes, būtų užtikrintas moterų ir mergaičių visapusis 

ekonominis ir socialinis vystymasis, būtų užtikrinta lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, o moterų 

teisės būtų saugomos dedant visas pastangas skatinti vystymąsi, propaguoti žmogaus teises, taiką ir 

saugumą. 

 

ES aktyviai dalyvauja sprendžiant moterų, taikos ir saugumo klausimą daugiau kaip 70 šalių. Jos 

teikiama parama, skirta nacionalinių veiksmų planų rengimui ir įgyvendinimui, nevyriausybinių 

organizacijų finansavimui ir vyriausybinių agentūrų darbuotojų mokymui, sudaro maždaug 

200 mln. EUR per metus. EIVT surengė du neoficialios darbo grupės JT Saugumo Tarybos 

rezoliucijos 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo klausimais posėdžius. Buvo suintensyvintas 

bendradarbiavimas su tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis (visų pirma JT, NATO, 

ESBO, Arabų Valstybių Lyga ir AS), kad būtų pasiekta apčiuopiamų rezultatų. Buvo toliau 

glaudžiai bendradarbiaujama įgyvendinant G8 partnerystę. ES įsipareigojo propaguoti lygiateisį ir 

visapusišką moterų dalyvavimą taikos derybose ir taikos stiprinimo procese. 
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2012 m. gegužės mėn. Komisija ir vyriausioji įgaliotinė priėmė Europos kaimynystės politikos 

dokumentų rinkinį. Jame įvertinami politikos pasiekimai tiek rytinėse, tiek pietinėse šalyse 

partnerėse. Į šį rinkinį įtrauktame strategijos dokumente akcentuojama, kad norint sukurti tvarią 

demokratiją taip pat būtina užtikrinti lyčių lygybę ir aktyvesnį moterų dalyvavimą politiniame bei 

ekonominiame gyvenime. Kai kuriose šalyse naujiems įstatymams, kuriais ketinama užtikrinti 

geresnę lyčių pusiausvyrą parlamente, buvo pasipriešinta, ir todėl jais nepavyko padaryti norimo 

poveikio. Strategijos dokumente taip pat pabrėžiama, kad moterys atliko labai svarbų vaidmenį 

Arabų pavasario metu ir kad vykstant tolesniems pasikeitimams jos neturėtų prarasti savo pozicijos. 

Visame šiame regione ES toliau intensyvins pastangas remti moterų teises, užtikrinti, kad lyčių 

lygybės aspektas būtų integruojamas į visų atitinkamų sričių bendradarbiavimo veiklą, ir skatinti 

veiksmingus kovos su prekyba žmonėmis veiksmus. 

 

2012 m. rugsėjo mėn. vykusios JT Generalinės Asamblėjos metu buvo pradėta Lygiaverčių 

perspektyvų partnerystė. Kaip narė steigėja ES įsipareigojo įgyvendinti praktines iniciatyvas 

siekiant užtikrinti moterų dalyvavimą politiniame gyvenime ir ekonominį įgalinimą.  

 

2012 m. spalio mėn. Komisija priėmė kasmetinį plėtros dokumentų rinkinį. Susijusiame 

strategijos dokumente pabrėžiama, kad teisėsaugos organai geriau sprendžia tokias problemas, kaip 

smurtas dėl lyties – tai yra itin svarbus uždavinys, su kuriuo susiduria dauguma plėtros šalių. 

Konkrečių šalių pažangos ataskaitose įvertinama, kaip šalys suderino savo teisės aktus su teisiniu 

acquis lyčių lygybės srityje ir kaip jos šį acquis įgyvendina. Šiose ataskaitose visų pirma 

nagrinėjami klausimai, susiję su moterų dalyvavimu darbo rinkoje, lyčių pusiausvyra priimant 

ekonominius ir politinius sprendimus, smurtu dėl lyties ir administraciniais gebėjimais.  
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2012 m. spalio mėn. Europos Parlamente, pagal ES stabilumo priemonę remiamo projekto dėl 

moterų ir konfliktų sprendimo baigiamajame renginyje, fondas „Kvinna till Kvinna“ pristatė 

ataskaitą Vienodos galios – ilgalaikė taika. Ataskaitoje nustatytos pagrindinės kliūtys moterų 

dalyvavimui taikos procesuose. 

 

2012 m. lapkričio mėn. žmogaus teisių ir lyčių klausimai buvo įtraukti į ES ir JT iniciatyvinio 

komiteto krizių valdymo klausimais darbotvarkę ir bendras išvadas (tai buvo padaryta pirmą kartą 

nuo 2009 m.). 

 

Vykdant ES vystymosi politiką buvo toliau siekiama pažangos lyčių lygybės ir moterų įgalinimo 

srityse. 2010–2015 m. ES veiksmų plane dėl lyčių lygybės ir didesnių galių suteikimo moterims 

vystomojo bendradarbiavimo srityje numatyti Komisijos, EIVT ir valstybių narių įsipareigojimai 

remiant besivystančių šalių pastangas geriau užtikrinti lygias teises ir moterų įgalinimą. 2012 m. 

lapkričio mėn. buvo paskelbta antroji ES veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita. Joje daroma išvada, 

kad pažanga buvo daroma toliau, pavyzdžiui, užtikrinant rodiklius pagal lytį ir plečiant politinį ir 

politikos dialogą lyčių lygybės klausimu su šalimis partnerėmis, bet dar yra likę problemų, susijusių 

su techninių gebėjimų ir žinių šalies lygiu užtikrinimu. Be to, reikia toliau daryti pažangą, kad būtų 

pasiektas plataus užmojo tikslas užtikrinti, kad 75 % paramos būtų iš esmės arba daugiausia skiriama 

lyčių lygybei ir moterų įgalinimui užtikrinti. 

Kita įgyvendinimo ataskaita turi būti parengta 2013 m., tuo pačiu metu, kai bus atliekamas ir 

laikotarpio vidurio ES lyčių aspekto integravimo vertinimas. 
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Per savo humanitarines operacijas Europos Komisija toliau teikė paramą išgyvenusiems smurtą dėl 

lyties. 

 

2012 m. buvo dedama papildomų pastangų padidinti moterų atstovavimą EIVT. Iš viso 29,0 % 

centrinės būstinės personalo ir 19,2 % ES delegacijų (įskaitant delegacijas Jemene, Jordanijoje ir 

Senegale) vadovų yra moterys. Iš vienuolikos ES specialiųjų įgaliotinių dvi yra moterys. 2012 m. 

balandžio mėn. buvo paskirtas EIVT patarėjas lyčių aspekto klausimais. 

 

21. Tarptautinės humanitarinės teisės (THT) laikymasis  

 

Žr. 3 puslapį. 

 

22. Lesbiečių, gėjų, biseksualių, transseksualių ir interseksualių (LGBTI) asmenų 

naudojimasis žmogaus teisėmis  

 

Visame pasaulyje žmonės patiria diskriminaciją ir smurtą dėl savo seksualinės orientacijos ar 

lytinės tapatybės. 76 šalyse už savanoriškus lytinius santykius su tos pačios lyties suaugusiais 

asmenimis vis dar taikoma baudžiamoji atsakomybė, o bent penkiose šalyse už tokius santykius 

baudžiama mirties bausme. 

 

ES yra tvirtai įsipareigojusi siekti, kad visi žmonės nepatirdami diskriminacijos galėtų naudotis 

visomis žmogaus teisėmis. Norėdama pažymėti šį įsipareigojimą ir sudaryti ES darbuotojams 

sąlygas propaguoti ir ginti visų asmenų žmogaus teises nepriklausomai nuo seksualinės orientacijos 

ar lytinės tapatybės, 2010 m. birželio mėn. ES priėmė „Priemonių, skirtų lesbiečių, gėjų, biseksualių 

ir transseksualių (LGBT) asmenų naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimui ir gynimui, 

rinkinį“. Pagal naująjį ES veiksmų planą žmogaus teisių srityje, kurį Taryba priėmė 2012 m. 

birželio 25 d., remiantis ES LGBT priemonių rinkiniu iki 2013 m. vidurio bus parengtos viešos 

ES gairės.  
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2012 m. gegužės 17 d., Tarptautinę kovos su homofobija dieną, vyriausioji įgaliotinė Catherine 

Ashton ES vardu paskelbė pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad „kalbėdami apie lesbiečių, gėjų, 

biseksualų, transseksualų ir interseksualų teises, nesiekiame nustatyti naujų vienos grupės žmonių 

teisių. Tikslas – visiems asmenims nediskriminuojant suteikti tas pačias žmogaus teises.“  

 

2012 m. ES ir toliau aktyviai prisidėjo prie daugiašalių pastangų, visų pirma JT sistemoje, siekiant 

kovoti su diskriminacija, be kita ko, dėl seksualinės orientacijos arba lytinės tapatybės. ES aktyviai 

dalyvavo 2012 m. kovo 7 d. Žmogaus teisių tarybos surengtoje viešoje diskusijoje „Sustabdykime 

smurtą ir diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“. Diskusijoje aptarta JT 

vyriausiosios žmogaus teisių komisaro užsakymu parengta ataskaita šiuo klausimu, kaip buvo 

paprašyta svarbioje 2011 m. Žmogaus teisių tarybos rezoliucijoje. ES taip pat pritarė tam, kad JT 

ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos nevyriausybinių organizacijų (NVO) komiteto lesbiečių, 

gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų teisių grupėms būtų suteiktas JT konsultacinis statusas. 

Gruodžio 11 d. tarpregioninė pagrindinė LGBTI grupė, kurioje dalyvauja ES ir kai kurios iš jos 

valstybių narių, JT surengė renginį „Vadovavimas kovai su homofobija“, kuriame dalyvavo JT 

generalinis sekretorius Desmondas Tutu ir dvi garsenybės – Yvonne Chaka Chaka ir Ricky 

Martinas, kartu su trimis žmogaus teisių gynėjais. Tai buvo ketvirtas ir sėkmingiausias iš šiai temai 

skirtų renginių. Buvo aiškiai pasakyta, kad LGBTI asmenys turi teisę naudotis tomis pačiomis 

teisėmis kaip ir visi kiti asmenys. Dieną prieš tai ES delegacija kartu su Afrikos LGBTI žmogaus 

teisių gynėjais surengė renginį, kuriame teigiamai įvertintas ES darbas Afrikoje, taip pat puikiai 

įvertinta tyliosios diplomatijos reikšmė sprendžiant LGBTI klausimus.  
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Regioniniu lygiu ES toliau rėmė Europos Tarybos veiklą LGBTI asmenų žmogaus teisių srityje, visų 

pirma įgyvendinant 2010 m. kovo 31 d. priimtą Europos Tarybos rekomendaciją dėl priemonių kovai 

su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. ES aktyviai dalyvavo surengiant 

papildomą renginį „Netolerancijos LGBT asmenims ir jų diskriminacijos apraiškų stebėsena“ per 

2012 m. rugsėjo mėn. ESBO metinį susitikimą žmogiškojo aspekto įgyvendinimo tema. 

 

Dvišaliu lygiu ES ir toliau dialoguose žmogaus teisių klausimais su trečiosiomis šalimis ragino 

nediskriminuoti LGBTI asmenų, be to, keliais viešais pareiškimais / demaršais parodytas ES 

požiūris į LGBTI klausimus, įskaitant jos poziciją prieš homofobiją ir už homoseksualių santykių 

dekriminalizavimą. Šioje srityje ES stebėjo nerimą keliančias homofobiškas tendencijas, 

pavyzdžiui, kai kuriose Afrikos šalyse ir Rusijoje, ir sprendė su jomis susijusius klausimus.  

 

Pasitelkdama EDŽTRP, ES toliau rėmė kelias LGBTI asmenų teises ginančias organizacijas, 

suteikdama joms galimybių pasisakyti prieš homofobiškus įstatymus ir LGBTI asmenų 

diskriminaciją, didindama plačiosios visuomenės informuotumą apie kitokios seksualinės 

orientacijos asmenų patiriamą diskriminaciją ir smurtą, kovodama su juo ir teikdama pagalbą 

kritinės situacijos atveju (pradedant psichosocialine ir medicinine pagalba, baigiant tarpininkavimo 

ir reintegracijos pagalba) asmenims, kuriems tokios pagalbos reikia. 2012 m. taip pat buvo sutelktos 

EDŽTRP neatidėliotinos pagalbos fondo lėšos, skirtos žmogaus teisių gynėjams, kuriems gresia 

pavojus, apsaugoti, pavyzdžiui, kad būtų apsaugoti teisininkai, ginantys LGBTI asmenis Kamerūne. 

Nuo 2012 m. rugsėjo mėn. vykdant regioninį EDŽTRP projektą remiami LGBTI teisių gynėjai 

prancūzakalbėse Afrikos šalyse, o naujo visos Afrikos projekto žmogaus teisių gynėjų srityje 

konkreti tikslinė grupės – LGBTI asmenys, kaip pažeidžiama grupė. 
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23. Religijos ar tikėjimo laisvė  

 

Vadovaudamasi ankstesnių metų įsipareigojimais ir konkrečiomis Tarybos išvadomis šiuo 

klausimu, priimtomis 2009 ir 2011 m., ES tebebuvo įsipareigojusi visame pasaulyje propaguoti ir 

ginti religijos ar tikėjimo laisvę.  

 

ES delegacijos ir centrinė būstinė įdėmiai stebėjo netolerancijos ir diskriminacijos dėl religijos, 

taip pat smurto dėl religinių priežasčių atvejus. Aukščiausiu lygiu buvo pasmerkti smurto išpuoliai 

prieš kelias religines bendruomenes Europoje ir už Europos ribų. 2012 m. kovo 20 d. bendrame 

pareiškime (padarytame po žudynių Tulūzoje ir teroristinių išpuolių Irake) Europos Vadovų 

Tarybos Pirmininkas ir Europos Komisijos Pirmininkas pabrėžė, kad bet kokios formos religinių 

bendruomenių persekiojimas ir smurtiniai veiksmai jų atžvilgiu nėra priimtini nei Europoje, nei, iš 

tiesų, visame pasaulyje. Jie nurodė, kad Europa ilgai ir skausmingai kovojo, kad užtikrintų minties 

laisvę, religijos bei tikėjimo laisvę ir pagarbą asmeniui. Šios žmogaus teisės ir pagrindinės teisės 

įtvirtintos Pagrindinių teisių chartijoje, kuria išreikštos mūsų europinės vertybės. Jie taip pat 

pareiškė, kad ES yra pasirengusi toliau puoselėti šias teises.  

 

Diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo yra nuolatinė susirūpinimą kelianti problema visuose 

pasaulio regionuose; tam tikroms religinėms bendruomenėms ir nereliginėms grupėms 

priklausantys asmenys daugelyje šalių tebepatiria diskriminaciją. Be to, siekiant pateisinti 

netinkamą elgesį su religinėms mažumoms priklausančiais asmenimis, apriboti nuomonės laisvę, 

saviraiškos laisvę, taip pat religijos ar tikėjimo laisvę visoje visuomenėje, dažnai pasitelkiami 

religijas diskredituojantys įstatymai. ES akcentuoja, kad saviraiškos laisvei taip pat tenka svarbus 

vaidmuo kovojant su netolerancija ir kad religijos ar tikėjimo laisvė ir saviraiškos laisvė yra viena 

kitą sustiprinančios teisės.  
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2012 m. birželio 25 d. Užsienio reikalų tarybai priėmus ES strateginę programą žmogaus teisių 

srityje ir jos veiksmų planą, kuriame numatyta priimti naujas ES gaires dėl religijos ir tikėjimo 

laisvės 1, ES sutvirtino savo įsipareigojimą spręsti šį klausimą. Tokios gairės nebus teisiškai 

privalomos, tačiau jomis bus politiniu lygiu pabrėžta, kad religijos ir tikėjimo laisvei ES teikia 

didelį prioritetą. Šias gaires sudarys pranešimai, praktiniai nurodymai ir gairės ES ir valstybių narių 

darbuotojams, tiek einantiems diplomatines pareigas, tiek dirbantiems centrinėje būstinėje, kaip 

vertinti įvairias situacijas ir kaip kuo pragmatiškiau imtis veiksmų. Parengiamasis darbas vyksta 

nuo 2012 m. vidurio, o 2012 m. spalio 19 d. Briuselyje buvo surengtas pirmasis konsultacijų su 

pilietine visuomene (įskaitant religines, nereligines ir filosofines grupes) etapas. Tikimasi, kad ES 

šias gaires priims 2013 m. 

 

ES svarstė religijos ir tikėjimo laisvės didelę svarbą dvišaliuose dialoguose su įvairiomis šalimis. 

Kalbant apie ES nepriklausančias šalis, minties, sąžinės ir religijos laisvės klausimai buvo 

sistemingai keliami su daugeliu partnerių įvairiais lygiais palaikant politinį dialogą, įskaitant 

dialogus žmogaus teisių klausimais ir konsultacijas, kuriose buvo svarstomas religijos bei tikėjimo 

laisvės įgyvendinimo ir konkrečioms religinėms mažumoms ar grupėms priklausančių asmenų 

padėties klausimai.  

 

Kaskart reaguodama į rimtus pažeidimus ir susirūpinimą keliančius įvykius, susijusius su religijos 

laisve ir su tuo susijusia netolerancija ir diskriminacija, ES reiškė savo nuomonę diplomatinėmis 

priemonėmis, viešuose pareiškimuose ir Tarybos išvadose, pavyzdžiui, Egipto, Nigerijos, Irano, 

Irako, Libijos, Malio, Pakistano ar Tuniso atvejais. ES sistemingai pasisakė už tai, kad 

nepriklausomų teismų veiksmais, vadovaujantis tarptautiniais standartais, būtų užtikrinta 

visapusiška pagarba minties bei sąžinės laisvei ir uždraustas religinės neapykantos bei smurto 

kurstymas, ir ragino palaikyti dialogą ir naudotis saviraiškos laisve reaguojant į kalbas ar turinį, 

kurie suvokiami kaip įžeidžiantys.  

                                                 
1 Veiksmų plano žmogaus teisių ir demokratijos srityje 23 punkto a papunktis. 
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Atsižvelgdama į blogėjančią padėtį Sirijoje, ES dar kartą paragino laikytis religijos bei tikėjimo 

laisvės principų ir vengti sektantiško bei etninio susiskaldymo. Ji vėl primygtinai paragino Sirijos 

opoziciją susitarti dėl principų, kuriais remiantis būtų siekiama kurti tokią Siriją, kurioje visi 

piliečiai naudotųsi lygiomis teisėmis nepaisant jų priklausymo kokiai nors grupei, etninės kilmės, 

religijos ar tikėjimo, ir dar kartą patvirtino savo paramą Sirijos gyventojams ir jų siekiui sukurti 

demokratinę Siriją, kurioje būtų gerbiamos visų jos bendruomenių teisės. ES vyriausioji įgaliotinė 

paskelbė pareiškimus, kuriais pasmerkė visus veiksmus, kuriais siekiama kurstyti etninių ir religinių 

grupių tarpusavio konfliktą. 

 

ES taip pat nagrinėjo tolesnio bendradarbiavimo su tokiomis organizacijomis kaip Islamo 

bendradarbiavimo organizacija ar Arabų Valstybių Lyga galimybes, visų pirma po smurto 

proveržių, susijusių su tuo, kad internete buvo paskelbtas kontroversiškai vertinamas filmas, kurį 

daug musulmonų laikė įžeidžiančiu. 2012 m. rugsėjo 20 d. Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė, 

Islamo bendradarbiavimo organizacijos generalinis sekretorius, Arabų Valstybių Lygos generalinis 

sekretorius ir Afrikos Sąjungos komisijos pirmininkas padarė bendrą pareiškimą, kuriame raginama 

užtikrinti taiką ir toleranciją, smerkiamas bet koks religinės neapykantos propagavimas, reiškiantis 

priešiškumo ir smurto kurstymą, o visi vadovai, nepaisant to, ar jie yra politiniai, pasaulietiniai ar 

religiniai vadovai, raginami skatinti dialogą ir tarpusavio supratimą. 2012 m. lapkričio 13 d. ES ir 

Arabų Valstybių Lygos užsienio reikalų ministrai priėmė bendrą deklaraciją dėl Kairo, kurioje, be 

kita ko, akcentavo savo įsipareigojimą propaguoti saviraiškos laisvę ir religijos ar tikėjimo laisvę ir, 

vadovaudamiesi tarptautinės teisės aktais dėl žmogaus teisių, pasmerkė visų formų neapykantos bei 

netolerancijos kurstymą. Jie taip pat pabrėžė, kad būtina visiems užtikrinti lyčių lygybę ir 

visapusišką pagarbą žmogaus teisėms, o pagal Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją 16/18 pasmerkė 

bet kokį religinės neapykantos propagavimą. 
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Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja pirmą kartą dalyvavo Islamo 

bendradarbiavimo organizacijos ministrų susitikime 2012 m. lapkričio 16 d. Džibutyje. Savo 

kalboje ES vyriausioji įgaliotinė religijos ar tikėjimo laisvę apibūdino kaip esminį saugių ir 

klestinčių visuomenių ramstį ir nurodė, kad laisvei išpažinti savo tikėjimą tenka didelė svarba 

stiprinant vystymąsi ir demokratinį stabilumą. Ji taip pat nurodė, kad prie demokratijos pereinančios 

šalys, kuriančios savo naują visuomenę, susiduria su uždaviniu, kaip apsaugoti ir garantuoti 

religijos laisvę. Be to, ji pareiškė besilaikanti nuomonės, jog politinių vadovų pareiga yra užtikrinti, 

kad visi galėtų laisvai ir lygiateisiškai išpažinti savo tikėjimą, ir kad tai darydami mes gerbiame 

savo bendras žmogiškąsias vertybes.  

 

Spręsti šį klausimą buvo skatinama ir daugiašaliu lygiu. Žmogaus teisių taryboje ir Jungtinių Tautų 

Generalinėje Asamblėjoje buvo patvirtintas konsensusas, 2011 m. pasiektas priimant Žmogaus 

teisių tarybos rezoliuciją 16/18 dėl būtinybės kovoti su religine netolerancija, kurioje religijos 

diskreditavimo koncepcija nėra laikoma žmogaus teisių srities standartu (plg. 2011 m. ataskaitą). 

2012 m. kovo mėn. įvykusioje Žmogaus teisių tarybos 19-oje sesijoje be balsavimo buvo priimta 

tradicinė ES rezoliucija dėl religijos ar tikėjimo laisvės (Rezoliucija 19/8), kartu su Islamo 

bendradarbiavimo organizacijos rezoliucija dėl kovos su netolerancija asmenims dėl jų religijos ar 

įsitikinimų, negatyvių stereotipų apie juos kūrimu ir jų stigmatizacija, taip pat jų diskriminavimu, 

smurto prieš juos kurstymu ir smurto veiksmais prieš juos (Rezoliucija 19/25). 2012 m. 

gruodžio mėn. JT Generalinės Asamblėjos 67-oje sesijoje bendru sutarimu buvo priimtos ES 

iniciatyva pateikta Rezoliucija 67/179 1 ir Islamo bendradarbiavimo organizacijos iniciatyva 

pateikta Rezoliucija 67/178 tais pačiais klausimais.  

 

                                                 
1  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179
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Kalbant apie ES finansines priemones, mažumoms priklausančių asmenų apsaugos ir kovos su 

diskriminacija, įskaitant dėl religinių priežasčių, sritys buvo patvirtintos kaip finansavimo pagal 

Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP) prioritetas. Pagal EDŽTRP 

yra finansuojami (ir bus finansuojami ateityje) projektai, skirti persekiojamų asmenų ir religinėms 

mažumoms priklausančių asmenų apsaugai tose šalyse, kuriose jiems kyla didžiausias pavojus. Visų 

pirma teisė į minties, sąžinės ir religijos ar tikėjimo laisvę yra vienas iš pagrindinių prioritetų, 

nurodytų kvietime teikti paraiškas dėl EDŽTRP 1 tikslo strategijos, pagal kurią finansuojami 

veiksmai šalyse, kuriose padėtis sudėtingiausia, ir kuri taikoma visame pasaulyje.  

 

Galiausiai, religijos ar tikėjimo laisvės klausimas buvo vienas iš trijų opių žmogaus teisių klausimų, 

svarstytų gruodžio 7–8 d. įvykusiame metiniame ES ir NVO forume pagal bendrą temą „žmogaus 

teisių visuotinumo skatinimas: regioninių mechanizmų vaidmuo ir jų bendradarbiavimas su pilietine 

visuomene“.  

 

24. Saviraiškos laisvė internete ir realiame gyvenime  

 

ES yra įsipareigojusi propaguoti žmogaus teises visose be išimties jos vykdomų išorės veiksmų 

srityse, visų pirma pasinaudodama sąsaja tarp naujų informacinių bei ryšių technologijų ir žmogaus 

teisių – tai yra svarbus demokratijos skatinimo būdas. 
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ES dvišaliuose santykiuose su trečiosiomis šalimis ir paskelbdama kelis viešus pareiškimus ne kartą 

pasmerkė saviraiškos laisvės ir galimybės naudotis internetu apribojimus, taip pat 

tinklaraštininkų suėmimą ir išpuolius prieš žurnalistus bei žiniasklaidą. Pavyzdžiui, 2012 m. 

birželio mėn. vyriausioji įgaliotinė pareiškė susirūpinimą dėl to, kad žiniasklaidai ir politinei 

opozicijai Sudane taikoma vis griežtesnė cenzūra ir apribojimai, ir paragino Sudano Vyriausybę 

gerbti savo piliečių teises į saviraiškos laisvę ir žiniasklaidos laisvę. ES nerimą kelia vis didesni 

interneto laisvės apribojimai, ir ji šį rūpimą klausimą kėlė dvišaliu lygiu palaikydama dialogus 

žmogaus teisių klausimais tokiose šalyse kaip Vietnamas ar Kinija ir viešai – skelbdama 

pareiškimus. 

 

2012 m. ES toliau intensyvino pastangas skatinti žurnalistų saugumą dalyvaudama tarptautinių 

forumų, pavyzdžiui, UNESCO, Europos Tarybos ir ESBO, veikloje. ES pabrėžė, kad JT Žmogaus 

teisių taryba turi ir toliau skirti daug dėmesio saviraiškos laisvei, be kita ko, internete; tai yra vienas 

iš ES prioritetų Žmogaus teisių taryboje. Pavyzdžiui, 2012 m. gruodžio 6 d. Niujorke įvykusiame JT 

Trečiojo komiteto (Žmogaus teisės) susitikime ES apgailestavo dėl tendencijos griežtinti cenzūrą ir 

pasmerkė interneto apribojimus. ES taip pat palankiai įvertino liepos 5 d. bendru sutarimu priimtą 

JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją dėl interneto laisvės. ES remia šia rezoliucija duodamą žinią, 

kad negali būti jokio žmogaus teisių internete ir realiame gyvenime atskyrimo ir jokių su tuo 

susijusių dvigubų standartų. 

 

ES daug kartų griežtai smerkė cenzūrą; pastarąjį kartą tai buvo padaryta vyriausiajai įgaliotinei 

paskelbus pareiškimą, kuriuo reiškiamas susirūpinimas dėl tyčinio televizijos ir radijo palydovinių 

transliacijų trukdymo Irane, dėl kurio iš piliečių atimama galimybė laisvai susipažinti su 

informacija. 
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2012 m. birželio mėn. priimtame ES strateginės programos žmogaus teisių srityje veiksmų plane 

numatyta, kad ES turi parengti saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime gaires, 

įskaitant tinklaraštininkų ir žurnalistų saugumą. ES taip pat laikėsi tvirtesnio požiūrio į 

bendradarbiavimo propaguojant saviraiškos laisvę ir paramą žiniasklaidai plėtojimą. 

 

ES įsipareigojo rengti priemones, kuriomis būtų sprendžiamas beatodairiškos cenzūros ir masinės 

kontrolės naudojant IRT klausimas; tai yra vienas iš veiksmų, kurių planuojama imtis siekiant 

propaguoti saviraiškos laisvę. Šie veiksmai grindžiami darbu, kuris jau yra atliktas taikant strategiją 

„Nenutraukiama prieiga“ 1, kuri parengta remiant ES įsipareigojimą užtikrinti, kad internetas ir 

kitos informacinės ir ryšių technologijos galėtų išlikti politinę laisvę, demokratinį vystymąsi ir 

ekonomikos augimą skatinančiais veiksniais. 

 

Strategijos „Nenutraukiama prieiga“ pagrindiniai ramsčiai: komunikavimo laisvės didinimo 

priemonės; švietimas ir mokymas, kaip interneto technologijomis naudotis didelės rizikos aplinkoje; 

geresni technologiniai pajėgumai siekiant realiu laiku suprasti, kas vyksta vietoje, ir sustiprintas 

visų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas. 

 

2012 m. ES ėmėsi kelių iniciatyvų šioje srityje, visų pirma pagal Europos demokratijos ir 

žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP) teikdama finansinę paramą žurnalistams ir NVO, 

dirbantiems žiniasklaidos nepriklausomumo ir saviraiškos laisvės srityje. Vienas iš geriausių 

pavyzdžių – EDŽTRP lėšomis finansuojamas projektas, kurį vykdo organizacija „Žurnalistai be 

sienų“ ir kuriuo siekiama kovoti su elektroninės erdvės cenzūra ir užtikrinti laisvą skaitmeninės 

informacijos srautą. Viena iš pagrindinių pagal projektą vykdomos veiklos sričių – virtualaus 

prieglobsčio (saugios erdvės, kurioje nepriklausomi žurnalistai galėtų dirbti ir skelbti žinias, kurios 

kitu atveju būtų cenzūruojamos) sukūrimas ir priežiūra. 

 

                                                 
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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Be to, į 2012 m. kvietimą teikti paraiškas pagal EDŽTRP, kuriam numatytas 20 mln. EUR bendras 

biudžetas, pirmą kartą įtraukta konkreti dalis, skirta veiksmams, kuriais siekiama kovoti su 

elektroninės erdvės cenzūra ir propaguoti skaitmeninę laisvę bei saugumą, remiant projektus, kurių 

tikslas – kovoti su žmogaus teisių pažeidimais pasinaudojant informacinėmis ir komunikacinėmis 

technologijomis ir užtikrinti privatumą bei saviraiškos laisvę tuose regionuose, kur aktyvistams, 

žurnalistams ir žmogaus teisių gynėjams kyla didžiausias pavojus. 

 

24a. Asociacijų ir susirinkimų laisvė 

 

Teisė į susirinkimų laisvę ir teisė į asociacijų laisvę yra kiekvieno žmogaus pagrindinės teisės ir 

neatskiriama žmogaus orumo dalis. ES mano, kad aktyvios pilietinės visuomenės ir veikiančios 

demokratijos sąlyga – piliečių teisė laisvai naudotis savo teise rinktis į taikius susirinkimus ir 

jungtis į asociacijas.  

 

Užtikrinus laisvę rinktis į taikius susirinkimus ir jungtis į asociacijas skatinamas atviras dialogas bei 

debatai visuomenėje, ir todėl tokia laisvė yra apsaugos nuo konfliktų ir nestabilumo priemonė. 

Keliuose viešuose pareiškimuose vyriausioji įgaliotinė pareiškė susirūpinimą dėl su susirinkimų 

laisve susijusios padėties blogėjimo. Pastarąjį kartą, 2012 m. birželio mėn., ji pareiškė 

susirūpinimą dėl Chartume bei kituose miestuose vykusių demonstracijų smurtinio numalšinimo ir 

paragino nedelsiant išlaisvinti už taikius protestus sulaikytus asmenis, o saugumo pajėgas paragino 

veikti susilaikant nuo bereikalingų veiksmų ir vengti jėgos naudojimo prieš taikias demonstracijas, 

taip pat paragino Sudano Vyriausybę gerbti savo piliečių teisę į susirinkimų laisvę. 
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ES reiškia susirūpinimą dėl teisių į asociacijų ir susirinkimų laisvę palaikydama politinius dialogus 

su trečiosiomis šalimis. Pavyzdžiui, 2012 m. lapkričio 22 d. Adis Abeboje surengtame 9-ame AS ir 

ES dialogo žmogaus teisių klausimais susitikime abi šalys susitarė intensyviau palaikyti dialogą 

asociacijų laisvės klausimu.  

 

Vienas iš ES prioritetų JT Žmogaus teisių taryboje – būtinybė Žmogaus teisių tarybai ir toliau 

skirti daug dėmesio asociacijų laisvei ir teikti konkrečią paramą žmogaus teisių aktyvistams bei 

pilietinės visuomenės organizacijoms, kurių vaidmuo stiprinant demokratiją yra itin reikšmingas. 

ES palankiai įvertino bendru sutarimu Žmogaus teisių tarybos 21-oje sesijoje priimtą JAV remiamą 

rezoliuciją dėl teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir teisės laisvai jungtis į asociacijas. 

 

Skaitmeniniame amžiuje pagrindinės laisvės galioja ir internete. Naujos technologijos keičia ir 

būdus, kuriais piliečiai naudojasi savo teise rinktis į susirinkimus ir jungtis į asociacijas. Valstybės 

yra atsakingos už tai, kad būtų užtikrinta laisvė naudotis teise rinktis į susirinkimus, be kita ko, 

naudojant internetinį ryšį. ES yra pasirengusi remti žmogaus teises ir internete, ir realiame 

gyvenime.  

 

Vyriausioji įgaliotinė yra labai susirūpinusi dėl pastarojo meto mėginimų apriboti galimybes veikti 

pilietinei visuomenei. 2012 m. liepos mėn. vyriausioji įgaliotinė pareiškė didelį susirūpinimą dėl 

Rusijos padarytų NVO teisės pakeitimų – tai vienas iš kelių įvykių siekiant apriboti galimybes 

veikti Rusijoje aktyviai pilietinei visuomenei, pavyzdžiui, buvo suimti žymūs opozicijos atstovai, 

taip pat priimtas naujas įstatymas, kuriuo nustatomos pernelyg didelės baudos už administracinius 

pažeidimus sankcionuotų demonstracijų metu.  
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2012 m. ES inicijavo kelis veiksmus siekiant propaguoti asociacijų laisvę. Be kita ko, 2012 m. 

gruodžio 7 d. ES NVO forume buvo surengta apskritojo stalo diskusija (kurioje dalyvavo daugiau 

kaip 50 NVO iš pagrindinių regionų) siekiant iš žmogaus teisių gynėjų sužinoti apie apribojimus, su 

kuriais savo darbe susiduria pilietinės visuomenės organizacijos, ir sukaupti pasiūlymų, kaip ES 

galėtų geriau spręsti šį klausimą.  

 

Be to, ES pagal EDŽTRP teikia finansinę paramą keliems projektams siekiant remti asociacijų 

laisvę. ES remiamais projektais siekta sukurti asociacijų laisvės stebėsenos sistemas, propaguoti 

teisės laisvai rinktis į susirinkimus teisinius standartus, didinti visuomenės informuotumą apie teisę 

į asociacijų laisvę ir užmegzti ryšius siekiant veiksmingiau propaguoti ir ginti šias teises. 

Pavyzdžiui, ES finansuoja 88 000 EUR vertės projektą Alžyre, kuriuo siekiama propaguoti teisę 

jungtis į asociacijas ir šiuo tikslu sukurti asociacijoms skirtą išteklių centrą. 

 

25. JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų įgyvendinimas  

 

2012 m. – tai pirmieji visi metai nuo JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų priėmimo; 

šiuos pagrindinius principus JT Žmogaus teisių taryba vieningai patvirtino 2011 m. birželio 16 d. 

Šiais pagrindiniai principais remiamasi įgyvendinant JT specialiojo įgaliotinio Prof. Johno Ruggie 

parengtą programą, apimančią valstybės pareigą ginti žmogaus teises, įmonių atsakomybę už 

pagarbą žmogaus teisėms ir galimybes pasinaudoti gynimo priemonėmis. 

 

Be to, 2012 m. yra pirmieji visi metai nuo 2011 m. spalio 25 d. Europos Komisijos komunikato 

„Atnaujinta 2011–2014 m. ES įmonių socialinės atsakomybės strategija“ 1 priėmimo. 

 

                                                 
1 KOM (2011) 681 galutinis. 



 

 
9431/13  rsl/IV/rsa 102 
PRIEDAS DG C   LT 

Vienas iš svarbiausių 2012 m. įvykių neabejotinai buvo pirmasis JT forumas verslo ir žmogaus 

teisių tema, surengtas gruodžio 4–5 d. Ženevoje remiant darbo grupei, kurią JT įsteigė, kad 

pagreitintų JT pagrindinių principų įgyvendinimą. Šis formas suteikė galimybę, praėjus pusantrų 

metų, įvertinti, kaip įgyvendinami JT pagrindiniai principai. 

 

Forumas viršijo lūkesčius – jis subūrė 1 000 atstovų (tris kartus daugiau nei tikėtasi) iš 85 šalių iš 

viso pasaulio, įskaitant NVO, profesinių sąjungų ir akademinio pasaulio, taip pat bendrovių ir verslo 

organizacijų atstovus. 

 

Forumo metu dvi dienas vyko praktiniai užsiėmimai ir diskusijos, susiję su JT pagrindinių principų 

įgyvendinimo problemomis. Kalbėdamas forume, buvęs generalinio sekretoriaus specialusis 

įgaliotinis žmogaus teisių, tarptautinių korporacijų ir kitų verslo įmonių klausimais prof. Johnas 

Ruggie pažymėjo, kad per palyginti trumpą laikotarpį padaryta daug pažangos, ir pabrėžė, kad 

globalizacijos socialinis tvarumas yra pavojuje. 
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Europos Sąjungai forume buvo puikiai atstovaujama – ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių 

klausimais Stavro Lambrinidžio pasakyta kalba pradedant aukšto lygio posėdį buvo viena iš 

pagrindinių, o per sesiją, skirtą viešųjų finansų vaidmeniui skatinant įgyvendinti pagrindinius 

principus, EIB supažindino su pastangomis, kurias jis deda siekdamas integruoti žmogaus teisių 

klausimus į išsamius socialinius patikrinimus. Tai buvo patvirtinta baigiamojoje kalboje ES vardu; 

ES prisiėmė atlikti aktyvų vaidmenį regioniniuose forumuose, kurie turi būti rengiami globojant 

darbo grupei. 

 

JT forumas suteikė galimybę pažvelgti į priekį laukiant, kada Europos Komisija paskelbs apie 

įmonių teikiamas nefinansines ataskaitas. Tai buvo numatyta padaryti 2012 m. spalio 3 d. 

Komisijos komunikatu „II bendrosios rinkos aktas. Drauge už naująjį augimą“; šis pasiūlymas dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto jau paskelbtas. 

 

Ši tema buvo taip pat paliesta 2011 m. Komunikate dėl įmonių socialinės atsakomybės. Jame 

paminėtos kelios esamos iniciatyvos dėl socialinės ir aplinkosaugos informacijos, įskaitant žmogaus 

teisių aspektus, teikimo ir siekiama užtikrinti vienodas sąlygas šioje srityje. Tai bendrų pastangų 

siekiant, kad Europos bendrovės būtų konkurencingesnės, modernesnės ir atskaitingesnės, dalis. 

 

Komunikate dėl įmonių socialinės atsakomybės Komisija buvo prisiėmusi tvirtą įsipareigojimą iki 

2012 m. pabaigos paskelbti ataskaitą dėl ES prioritetų veiksmingai įgyvendinant JT 

pagrindinius principus. Tačiau ataskaitos paskelbimas atidėtas siekiant geriau parengti su JT 

forumo išvadomis susijusią informaciją ir užtikrinti nuodugnią visų aspektų plėtotę. 

 

Jau atlikta nemažai parengiamojo darbo šiuo klausimu, ypač pirmininkaujant Danijai 2012 m. 

gegužės mėn. Kopenhagoje surengtoje konferencijoje „Nuo principų prie praktikos. Jungtinių 

Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų praktinis įgyvendinimas Europos 

Sąjungoje“. Prieš šią konferenciją Komisija pateikė pirminį diskusijoms skirtą dokumentą ir 

aktyviai dalyvavo diskusijose. 



 

 
9431/13  rsl/IV/rsa 104 
PRIEDAS DG C   LT 

Keletas pagrindinių konferencijoje aptartų temų: politikos ir teisėkūros procedūra priimamų aktų 

nuoseklumas ES, tvirtesnių visuotinių gebėjimų kūrimas ir gebėjimų stiprinimo bei vystymosi 

prioritetai. Kiti darbotvarkės punktai: ES gairės verslui, atskaitomybė: teisė kreiptis į teismą ir 

tinkamos gynimo priemonės, skaidrumas: nefinansinių ataskaitų teikimas ir informacijos 

atskleidimas, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ir įvairių suinteresuotųjų subjektų 

iniciatyvos. 

 

Tuo pačiu metu, kai Ženevoje vyko JT forumas, Komisija paskelbė dokumentą „Mano verslas ir 

žmogaus teisės. Žmogaus teisių gairės mažosioms ir vidutinėms įmonėms“. Daug forume 

dalyvavusių atstovų labai palankiai įvertino šį dokumentą. 

 

Tuo metu Komisija perėjo į naują konkrečių sektorių gairių rengimo etapą bendradarbiaudama su 

savo partneriais – verslo ir žmogaus teisių principų praktinio įgyvendinimo centru Shift ir 

Žmogaus teisių ir verslo institutu. 2012 m. gruodžio mėn. trijų verslo sektorių įmonių 

atsakomybės už pagarbą žmogaus teisėms gairių projektas pateiktas viešoms konsultacijoms. Minėti 

sektoriai yra naftos ir dujų sektorius, IRT sektorius ir užimtumo ir įdarbinimo agentūros. 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html 

 

Šie sektoriai buvo pasirinkti pagal objektyvius ir viešai paskelbtus kriterijus, įskaitant jų poveikio 

svarbą žmogaus teisėms, taip pat tai, ar yra, ar nėra tam sektoriui skirtų žmogaus teisių gairių, 

atitinkančių JT pagrindinius principus. Siekiama, kad gairės būtų kuo labiau visuotinės, kartu 

atsižvelgiant į konkrečias ES įmonių sąlygas. Visi trys gairių dokumentai turėtų būti galutinai 

parengti iki 2013 m. balandžio mėn. pabaigos. EIB atidžiai stebėjo šios darbo krypties vystymąsi 

dalyvaudamas visose trijose apskritojo stalo diskusijose ir svarstydamas suderinimo galimybes. 

 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html
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ES veiksmų plane žmogaus teisių ir demokratijos srityje numatytas ES valstybių narių 

įsipareigojimas parengti nacionalinius JT pagrindinių principų įgyvendinimo planus. Iki 

2012 m. pabaigos toliau išvardytos valstybės narės patvirtino esančios pasirengusios parengti tokį 

planą: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Airija, 

Italija, Lietuva, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Slovėnija, Švedija ir Jungtinė Karalystė. 

 

Pagal EDŽTRP remiami pilietinės visuomenės organizacijų vadovaujami veiksmai, kuriais 

siekiama skatinti už ES ribų veikiančias Europos bendroves gerbti žmogaus teises. 2012 m. ES 

toliau rėmė 15 Europos šalių organizacijų aljansą Clean Clothes Campaign, įgyvendinantį 

projektus, kuriais siekiama didinti pagarbą ekonominėms ir socialinėms teisėms tarptautiniu mastu 

veikiančių aprangos bendrovių pasaulinio masto tiekimo grandinėse daugiau nei 30 šalių. 

 

Pagal EDŽTRP buvo finansuojami dar du projektai, susiję su verslo ir žmogaus teisių klausimu. 

70 šalių skirtu visuotiniu projektu siekiama stiprinti žemės nuosavybės teisės gynėjų vietos lygiu 

gebėjimą ginti savo teises į gamtos išteklius, kovoti dėl to, kad nėra skaidrumo valstybėms ir 

privačioms bendrovėms sudarant sutartis, ir vesti dialogą su vyriausybėmis bei gavybos pramonės 

subjektais šalyse, kuriose yra konfliktų dėl išteklių gavybos. Analogiškai, vykdant Pietryčių Azijos 

čiabuvių tautų teisių gynėjams skirtą projektą numatoma atlikti įmonių socialinės atsakomybės, 

žmogaus teisių ir čiabuvių tautų tyrimą. 

 

Dar vienas pagal EDŽTRP vykdomas projektas, kuris apima verslo ir žmogaus teisių klausimą, yra 

Lotynų Amerikos kasybos stebėsenos programa, kuria remiamos čiabuvių tautų kaimo moterys 

joms propaguojant ir ginant savo teises, kurioms įtakos turi kasybos pramonė. 
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Pagal programą „Investicijos į žmones“ 2011 m. finansavimas buvo suteiktas 15 projektų, skirtų 

„Kovai su vaikų darbu“ (EuropeAid/129339/C/ACT/Multi). Jie buvo tęsiami 2012 m. 

 

Galiausiai pagal ES stabilumo priemonės pasirengimo krizėms komponentą buvo paskirta 

1 mln. EUR suma 2013 m. „skatinti skaidrumą mineralų tiekimo grandinių konfliktų paveiktose ir 

didelės rizikos vietovėse“. 

 

ES verslo ir žmogaus teisių klausimą toliau kėlė dvišaliuose dialoguose, pavyzdžiui, per dialogą 

žmogaus teisių klausimais su Afrikos Sąjunga lapkričio 22 d. Adis Abeboje. ES ir AS ne tik 

pasikeitė nuomonėmis apie JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų įgyvendinimą, bet ir 

susitarė apsvarstyti galimybę 2013 m. surengti bendrą seminarą žmogaus teisių ir verslo tema, 

kuriame dalyvautų Afrikos ir Europos įmonės bei pilietinė visuomenė. 

 

ES liko aktyvia verslo ir žmogaus teisių darbotvarkės rėmėja JT, kur iš tiesų jai buvo toliau 

pritariama bendru sutarimu. 2012 m. rugsėjo 27 d. nebalsuojant buvo priimta Žmogaus teisių 

tarybos rezoliucija 21/5 dėl visos Jungtinių Tautų sistemos indėlio įgyvendinant verslo ir žmogaus 

teisių darbotvarkę bei platinant ir įgyvendinant verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus. 

 

JT verslo ir žmogaus teisių darbo grupės nariai glaudžiai bendradarbiavo su Europos Komisija, jai 

rengiant trims verslo sektoriams ir MVĮ skirtas žmogaus teisių gaires. Vyriausiojo žmogaus teisių 

komisaro biuras prisidėjo prie įmonių socialinės atskaitomybės metinio peržiūros susitikimo, kurį 

Komisija surengė 2012 m. lapkričio mėn. ir kuriame dalyvavo ES valstybės narės, suinteresuotieji 

subjektai ir atitinkamos tarptautinės organizacijos. EP narys Richardas Howittas pasakė baigiamąją 

kalbą. 
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2012 m. Europos Parlamentas Ekseterio universitetui pavedė atlikti tyrimą „Nacionalinių 

žmogaus teisių institucijų vaidmuo įgyvendinant Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių 

pagrindinius principus, visų pirma Rytų partnerystės šalyse“. Tyrime nagrinėjama, kokia yra 

nacionalinių institucijų įgaliojimų pagal Paryžiaus principus spręsti susirūpinimą keliančius 

žmogaus teisių ir verslo klausimus taikymo sritis, ir pateikiama geriausios praktikos pavyzdžių iš 

viso pasaulio apžvalga. Analizės centre – atskiros nacionalinės žmogaus teisių institucijos 

Armėnijoje, Azerbaidžane, Gruzijoje, Moldovos Respublikoje ir Ukrainoje ir rekomendacijos, kaip 

ES galėtų jas remti. 

 

2012 m. Parlamentas svarstė du rezoliucijų dėl įmonių socialinės atsakomybės projektus: 

– dėl įmonių socialinės atsakomybės. Atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys 

ir tvarus augimas, kurį per Teisės reikalų komitetą pristatė EP narys R. Baldasarre’as; 

– dėl įmonių socialinės atsakomybės. Visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei 

įtraukaus atsigavimo siekis, kurį per Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą pristatė EP 

narys R. Howittas. 

 

Įvairūs EP narių iškelti klausimai buvo susiję su tokiais klausimais kaip žmogaus teisių sąvoka, 

deramas stropumas, darbuotojų teisės Europos tiekimo grandinėse, technologijų, kurias ne ES 

bendrovės ar vyriausybės galėtų naudoti stebėjimo ar represijų tikslais, eksportas. 
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26. Teisingumo vykdymas  

 

ES dalyvavo pirmame aukšto lygio susitikime teisinės valstybės nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu 

klausimais, kuris buvo surengtas 2012 m. rugsėjo 24 d. JT Generalinėje Asamblėjoje. ES aktyviai 

prisidėjo prie aukšto lygio susitikime priimtos politinės deklaracijos (JT Generalinės Asamblėjos 

rezoliucija 67/1) dėl teisinės valstybės. Šia deklaracija patvirtinta visapusė teisinės valstybės 

vizija, kuri susieta su trimis pagrindiniais Jungtinių Tautų ramsčiais – taika ir saugumu, vystymusi 

ir žmogaus teisėmis. Deklaracijoje taip pat patvirtinta lygybės prieš įstatymą, teisės kreiptis į teismą 

ir visapusio įsipareigojimo visiems užtikrinti žmogaus teises ir pagrindines laisves svarba. 

JT generaliniam sekretoriui pavesta vykdyti darbą šiuo klausimu, o ES visiškai rems tolesnę 

JT generalinio sekretoriaus veiklą šioje srityje.  

 

ES kartu su savo valstybėmis narėmis ir dvidešimt viena ES valstybė narė atskirai prisiėmė 

įsipareigojimų susitikime teisinės valstybės nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu klausimais. ES 

valstybės narės įsipareigojo apsvarstyti galimybę prisijungti, inter alia, prie Konvencijos prieš 

kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvaus protokolo, 

1954 m. JT Konvencijos dėl asmenų be pilietybės statuso ir 1961 m. JT Konvencijos dėl asmenų be 

pilietybės skaičiaus mažinimo, taip pat pripažinti teisę į individualų skundą pagal kelias JT žmogaus 

teisių konvencijas. Tarp kitų ES įsipareigojimų – įsipareigojimas vykdyti pasaulinio masto 

teisingumo srities kampaniją, remti taiką ir saugumą konfliktų metu ir po konfliktų pasitelkiant 

pereinamojo laikotarpio teisingumo politiką ir sustiprinant paramą JT taikos palaikymo veiklai, taip 

pat parengti sistemą asmenų be pilietybės klausimams kelti trečiosioms šalims. Visas šių 

įsipareigojimų tekstas pateikiamas šio pranešimo priede. 
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2012 m. palaikydama žmogaus teisių ir politinius dialogus su parteriais visame pasaulyje ES nuolat 

ragino visas šalis imtis veiksmų siekiant stiprinti teismų ir teisininkų nepriklausomumą ir smerkė 

bet kokius bandymus grasinti advokatams arba juos užsipulti. Veikdama per ES delegacijas vietoje 

arba per ES valstybes nares ES taip pat nuolat stebėjo opius teismo procesus daugelyje šalių, 

įskaitant Alžyrą, Azerbaidžaną, Kazachstaną, Tailandą ir Vietnamą, ypač tais atvejais, kai žmogaus 

teisių gynėjams po skubių arba šališkų teismo procesų grėsė apkaltinamieji nuosprendžiai. Gaila, 

tačiau tai pasirodė neįmanoma kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Kinijoje, kur ES stebėtojai mėgino 

stebėti nuosprendžio žmogaus teisių gynėjai Ni Yulan priėmimą, tačiau negalėjo patekti į teismą. 

Be to, ES tvirtai rėmė JT specialiosios pranešėjos teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo 

klausimais darbą ir ragino visas šalis, kurios buvo gavusios prašymą dėl specialiosios pranešėjos 

vizito, suteikti jai kvietimą.  

 

27. Atsakas į pažeidimus: atskaitomybės užtikrinimas  

 

Sunkiausių nusikaltimų prevencija yra ES užsienio politikos dalis. Tokių politikos prioritetų kaip 

mažumoms priklausančių asmenų apsauga ir pagarba įvairovei loginį pagrindą, be kita ko, sudaro 

pareiga apsaugoti tautas nuo genocido, nusikaltimų žmoniškumui, etninio valymo ir karo 

nusikaltimų. Tačiau kai įvykdomi sunkūs tarptautinį susirūpinimą keliantys nusikaltimai, ES laikosi 

tvirtos tradicijos skatinti kovą su nebaudžiamumu už sunkiausius nusikaltimus. Per pastaruosius 10 

metų prie šios kovos ji prisidėjo skirdama beveik 30 mln. EUR pagal EDŽTRP, kitoms priemonėms 

suteikdama lanksčią papildomą priemonę. Ji intensyvina veiksmus, kuriais remia kovą su 

nebaudžiamumu, pasitelkdama pilietinės visuomenės organizacijų veiksmus propagavimo, 

informuotumo didinimo ir priežiūros srityje. Asmenys, įvykdę genocido nusikaltimą, nusikaltimus 

žmoniškumui ir karo nusikaltimus, neturėtų rasti saugaus prieglobsčio. Be to, baudžiamasis 

persekiojimas, kaip atgrasomoji priemonė, gali padėti užkirti kelią šiems nusikaltimams. ES ir jos 

valstybės narės toliau teikia didelę paramą tam, kad veiksmingai veiktų Tarptautinis baudžiamasis 

teismas (TBT) ir kiti baudžiamieji tribunolai, pavyzdžiui, ad hoc tarptautiniai baudžiamieji 

tribunolai buvusiai Jugoslavijai ir Ruandai, Siera Leonės specialusis teismas, specialiosios teisėjų 

kolegijos Kambodžos teismuose ir Specialusis tribunolas Libanui. NVO bendruomenė tebėra 

naudingas sąjungininkas dedant šias pastangas, nes sudaro palankesnes sąlygas ryšiams su 

visuomene palaikyti, stiprina aukų dalyvavimą ir sukuria papildomas sąsajas su kitų paramos 

teikėjų darbu.  
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Įgyvendindamos Sprendimą 2011/168/BUSP dėl TBT ir ES veiksmų planą dėl tolesnės su šiuo 

sprendimu susijusios veiklos ES ir jos valstybės narės toliau dėjo pastangas siekdamos dar labiau 

sustiprinti TBT, kad jis įvykdytų savo įgaliojimus. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės toliau 

skatino kuo plačiau dalyvauti vykdant veiklą pagal Romos statutą. Romos statuto ratifikavimas bei 

prisijungimas prie jo ir atitinkamais atvejais jo įgyvendinimas tebebuvo klausimai, nuolat įtraukiami 

į daugelio žmogaus teisių dialogų, įskaitant žmogaus teisių dialogą su Afrikos Sąjunga, 

darbotvarkes. Be to, ES tebevykdė savo sistemines demaršų kampanijas visame pasaulyje, 

tebesilaikė savo politikos, kuria siekiama nuostatas dėl TBT įtraukti į susitarimus su trečiosiomis 

šalimis (pavyzdžiui, į 2012 m. kovo 30 d. parafuotą ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą) ir 

tebeteikė finansinę paramą pilietinės visuomenės organizacijoms. ES reagavo į nebendradarbiavimo 

su teismu veiksmus ir priminė, jog svarbu, kad visos Jungtinių Tautų valstybės narės laikytųsi 

Saugumo Tarybos pagal JT chartijos VII skyrių priimtų rezoliucijų, kuriose daroma nuoroda į su 

teismu susijusias situacijas, ir jas įgyvendintų. ES su dideliu susirūpinimu stebėjo keturių TBT 

darbuotojų suėmimą ir sulaikymą Libijoje 2012 m. birželio ir liepos mėn. ir labai prisidėjo prie 

krizės problemų sprendimo. Ji toliau siekė tikslo suformuoti holistinį ir integruotą požiūrį į 

papildomumą pasitelkusi didesnių pajėgumų plėtojimo iniciatyvas nacionaliniu lygiu. Kad 

papildomumo principas būtų taikomas praktikoje, ES ir jos valstybės narės skatino kovą su 

nebaudžiamumu vykdant vystomojo bendradarbiavimo ir techninės pagalbos programas. Žvelgiant 

plačiau, teisingumo ir teisinės valstybės klausimai buvo svarbiausi siekiant ES tikslų ir vykdant 

operacijas; šie tikslai ir operacijos buvo nuolat stiprinami pagal ES geografines priemones, 

daugiausia dėmesio skiriant nacionalinių teisingumo sistemų stiprinimui, nuosprendžių vykdymo 

užtikrinimui, sulaikymo sąlygoms ir nacionalinių vyriausybių gebėjimui valdyti liudytojų apsaugos 

programas. Be to, ES atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų taikos stiprinimo po konfliktų 

procesuose, nustatydama konkrečius šalies poreikius ir atitinkamais būdais teikdama pagalbą. 

2012 m. rugsėjo 24 d. JT Generalinėje Asamblėjoje įvykusiame aukšto lygio susitikime teisinės 

valstybės klausimais ES įsipareigojo, be kita ko, nuolat remti TBT darbą. Europos išorės veiksmų 

tarnyba surengė vienos dienos mokymo kursus tarptautinio baudžiamojo teisingumo tema. 

Kursuose dalyvavo EIVT, Europos Komisijos ir ES valstybių narių užsienio reikalų ministerijų 

darbuotojai. 
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Įsipareigojusios išsaugoti Romos statuto vientisumą ir remti teismo nepriklausomumą, ES valstybės 

narės ir toliau buvo tarp pagrindinių teismo paramos teikėjų. ES teikė papildomą tiesioginę ir 

netiesioginę finansinę paramą teismui skatindama Romos statuto šalių, valstybių ir ne valstybių, ir 

teisinės bendruomenės teisinį bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais.  

 

2012 m. Europos Komisija per EDŽTRP surengė kvietimą teikti paraiškas siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu; šia veikla bus skatinamas veiksmingas Tarptautinio baudžiamojo teismo ir Romos 

statuto sistemos veikimas pasitelkiant pilietinės visuomenės veiksmus. Orientacinė iš biudžeto 

skiriama suma yra 6 mln. EUR, visam Europos Komisijos įnašui taikant 80 % ribą. Mažiausia 

dotacija yra 500 000 EUR, didžiausia – 1 500 000 EUR. Be to, ES finansuojamas teisinės 

kompetencijos stiprinimo ir bendradarbiavimo skatinimo projektas Hagoje subūrė daugiau kaip 

200 teisininkų iš Romos statuto šalių, valstybių ir ne valstybių. Be to, pagal EDŽTRP Europos 

Komisija 2011 m. metinėje veiksmų programoje 2012 metams numatė 1 000 000 EUR, o 2012 m. 

metinėje veiksmų programoje 2013 metams yra skirta papildoma 1 000 000 EUR suma. Be to, 

Europos Komisija, bendradarbiaudama su atitinkamomis institucijomis, intensyviai dirbo, kad 

parengtų papildomumo ataskaitą, kurią numatoma užbaigti 2013 m. Ja siekiama prisidėti prie to, 

kad neliktų nenubausti asmenys, įvykdę sunkiausius nusikaltimus, pavyzdžiui, genocidą, 

nusikaltimus žmoniškumui ir karto nusikaltimus, kurie kelia grėsmę taikai, saugumui ir gerovei 

pasaulyje.  
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28. Skatinti pagarbą mažumoms priklausančių asmenų teisėms  

Visuose pasaulio regionuose mažumoms priklausantys asmenys tebepatiria rimtų grėsmių, kenčia 

dėl diskriminacijos ir rasizmo, dažnai apribojamas visavertis jų dalyvavimas ekonominiame, 

politiniame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime, kuriame gali dalyvauti šalių ar bendruomenių, 

kuriose jie gyvena, daugumai priklausantys asmenys. Europos Sąjungos sutartyje aiškiai nustatyta, 

kad mažumoms priklausančių asmenų teisės yra viena iš vertybių, kuriomis grindžiama ES ir kurias 

ji įsipareigoja propaguoti palaikydama santykius su visu pasauliu. Tarptautiniu lygiu pagrindinis 

tekstas, kuriuo remiamasi mažumoms priklausančias asmenų teisių klausimu, yra Deklaracija dėl 

asmenų, priklausančių tautinėms ar etninėms, religinėms ir kalbinėms mažumoms, teisių 1. 

Europos lygiu Europos Taryba yra priėmusi Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją 2 ir 

Europos regioninių arba mažumų kalbų chartiją  3.  

 

Remiantis stojimo į ES Kopenhagos politiniais kriterijais, mažumoms priklausančių asmenų 

apsauga yra vienas iš pagrindinių klausimų. Būtent dėl šios priežasties Europos Komisijos 

pateikiamose pažangos ataskaitose toliau vertinama, kokių rezultatų šalys kandidatės ir potencialios 

kandidatės yra pasiekusios spręsdamos mažumų klausimus. Savo ruožtu ES šalims kandidatėms ir 

potencialioms kandidatėms teikė tikslinę pasirengimo narystei finansinę paramą, kad jos galėtų 

vykdyti būtinas politines, ekonomines ir institucines reformas pagal ES standartus. ES remiamais 

projektais, skirtais mažumoms priklausantiems asmenims, daugiausia siekiama mažinti socialinius 

skirtumus ir gerinti bei skatinti geresnę gyvenimo kokybę. Socialinės sanglaudos stiprinimas šiose 

šalyse apima palankių sąlygų neturinčių asmenų integraciją, kovą su diskriminacija ir žmogiškojo 

kapitalo stiprinimą, visų pirma reformuojant švietimo sistemas.  

 

                                                 
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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Be to, mažumų klausimai tebebuvo svarbus aspektas ES palaikant santykius su kitomis pasaulio 

šalimis; ES reguliariai kėlė mažumų klausimus palaikydama politinius dialogus su ES 

nepriklausančiomis šalimis. Mažumų klausimai taip pat buvo įtraukti į bendradarbiavimo strategijas 

ir veiksmų planus. 

 

Be to, ES aktyviai bendradarbiavo JT forumuose, skirtuose mažumoms priklausančių asmenų 

teisėms propaguoti ir ginti. JT procesai – tai, be kita ko, forumas mažumų klausimais ir 

nepriklausomo eksperto mažumų klausimais darbas. Be to, ES toliau bendradarbiavo su kitomis 

tarptautinėmis organizacijomis ir daugiašaliais subjektais, veikiančiais šioje srityje, pavyzdžiui, su 

ESBO bei jos Vyriausiuoju tautinių mažumų reikalų komisaru ir Europos Taryba.  

 

Tuo tikslu, vykdydama dvišalį bendradarbiavimą, ES rėmė vyriausybių programas ir politiką, 

skirtas mažumoms priklausantiems asmenims arba kurios gali turėti įtakos šioje srityje. ES taip pat 

rėmė, pirmiausia per EDŽTRP, pilietinės visuomenės organizacijas, kurios gina ir propaguoja 

mažumoms priklausančių asmenų teises, ypač siekdama padėti kovoti su diskriminacija ir skatinti 

mažumų bendruomenių vyrų ir moterų lygiateisio dalyvavimo socialiniame, ekonominiame ir 

politiniame gyvenime apsaugą ir plėtojimą, apskritai stiprinant žmogaus teises, politinį pliuralizmą 

ir demokratinį politinį dalyvavimą. Pavyzdžiui, skyrus daugiau nei 90 000 EUR pagal EDŽTRP 

šiuo metu finansuojamas projektas, kuriuo siekiama gerinti romų ir kitų tautinių mažumų Bosnijoje 

ir Hercegovinoje dalyvavimą politiniame gyvenime ir politinį atstovavimą, taip propaguojant jų 

įtrauktį, interesus ir teises. 
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28a. Rasizmas, ksenofobija, nediskriminavimas ir pagarba įvairovei  

 

2012 m. ES vaidmuo visame pasaulyje kovojant su visų formų rasizmu, rasine diskriminacija, 

ksenofobija ir panašių rūšių netolerancija išliko labai reikšmingas.  

 

ES šis įsipareigojimas ir toliau buvo grindžiamas konkrečių veiksmų politika, įskaitant teisės 

aktus ir veiksmingą vykdymo užtikrinimą 1, sąmoningumo ugdymą, duomenų rinkimą 2 ir 

finansinės paramos teikimą nacionalinėms valdžios institucijoms ir pilietinei visuomenei 3. 

Labiausiai tipinis pavyzdys – ypatinga romų padėtis. 2011 m. balandžio 5 d. Komisija paskelbė 

Komunikatą dėl ES romų integracijos nacionalinių strategijų plano iki 2020 m., kuriuo 

valstybės narės raginamos priimti arba toliau plėtoti nuoseklų požiūrį į romų integraciją ir patvirtinti 

tikslus švietimo, užimtumo, galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir būsto srityse.  

 

Strategiją Europos Komisijai pateikė visos valstybės narės, išskyrus Maltą, kurioje romai negyvena, 

nors teisinio įsipareigojimo tai padaryti ir nebuvo – tai rodo tvirtą politinį įsipareigojimą. 

 

                                                 
1 Norėdami susipažinti su atitinkamais ES teisės aktais, žr. 

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

2 Eurobarometro duomenys apie diskriminaciją buvo paskelbti 2012 m. lapkričio mėn. Anot 56 % respondentų, 
diskriminacija dėl etninės kilmės tebelaikoma plačiausiai paplitusia diskriminacijos forma ES. Norėdami 
susipažinti su ES pagrindinių teisių agentūros parengtomis ataskaitomis ir atliktais tyrimais rasizmo ir 
ksenofobijos tema, žr. http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012. 

3 ES lygio NVO tinklai, veikiantys kovos su diskriminacija dėl rasinės ar etninės kilmės srityje, pavyzdžiui, 
ENAR, ERIO arba EQUINET, gauna dotacijas veiklai pagal programą PROGRESS. Norėdami susipažinti su 
kitomis atitinkamomis finansavimo programomis, žr. 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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2012 m. gegužės mėn. Europos Komisija paskelbė pirmąją įvertinimo ataskaitą „Romų integracijos 

nacionalinės strategijos: ES plano vykdymo pradžia“, kurioje pabrėžiama, kad reikia dar daug ką 

nuveikti siekiant užtikrinti pakankamą finansavimą romų įtraukčiai, įdiegti stebėsenos 

mechanizmus, kovoti su diskriminacija ir segregacija ir spręsti svarbius galimybių gauti tinkamą 

būstą ir naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis klausimus. Europos Komisija tikisi, kad 

vyriausybės spręs ataskaitoje nurodytus prioritetinius klausimus; Europos Komisija kasmet 

peržiūrės, kaip įgyvendinamos romų integracijos nacionalinės strategijos, bei teiks ataskaitas 

Europos Parlamentui ir Tarybai. 

 

2012 m. kovo 21 d. – tarptautinę rasinės diskriminacijos panaikinimo dieną – vyriausioji 

įgaliotinė C. Ashton ES vardu paskelbė deklaraciją, kurioje pabrėžiama, kad „Europos Sąjunga yra 

tvirtai įsipareigojusi kovoti su visų formų rasizmu ir ksenofobija. Rasinė diskriminacija prieštarauja 

vertybėms, kuriomis grindžiama ES […]“.  

 

Išorės veiksmų srityje ES toliau kėlė su rasizmu ir ksenofobija susijusius klausimus palaikydama 

politinius dialogus su ES nepriklausančiomis šalimis, pavyzdžiui, su Afrikos šalimis. Į šiuos 

klausimus taip pat toliau atsižvelgiama bendradarbiavimo strategijose, pavyzdžiui, pagal Europos 

kaimynystės politikos veiksmų planus šalys partnerės įsipareigoja kovoti su visų formų 

diskriminacija, religine netolerancija, rasizmu ir ksenofobija.  
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ES toliau bendradarbiavo su tokiomis regioninėmis organizacijomis kaip Europos Tarybos Europos 

komisija kovai su rasizmu ir netolerancija. Pagal ESBO nuostatas ES glaudžiai bendradarbiaudama 

siekė toliau įgyvendinti įsipareigojimus, kuriuos prisiėmė 56 ESBO veikloje dalyvaujančios 

valstybės, kovos su rasizmu, ksenofobija ir diskriminacija srityse.  

 

Daugiašaliu lygiu ES taip pat aktyviai bendradarbiavo su JT sprendžiant rasizmo ir diskriminacijos 

problemą. Ji pritarė JT specialiojo pranešėjo šiuolaikinių rasizmo, ksenofobijos ir su tuo susijusios 

netolerancijos formų klausimais Mutama Ruteere’o ir jo pirmtako Githu Muigai įgaliojimams. 

Praėjus vienuolikai metų nuo 2001 m. kovai su rasizmu, rasine diskriminacija, ksenofobija ir 

susijusiu nepakantumu skirtai pasaulinei konferencijai, ES tebėra visapusiškai įsipareigojusi siekti 

pagrindinio 2001 m. Durbano konferencijos tikslo – visiškai panaikinti rasizmo, rasinės 

diskriminacijos, ksenofobijos ir susijusios netolerancijos apraiškas.  

 

Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo yra universalus 

pastangų užkirsti kelią rasizmui, kovoti su juo ir jį panaikinti pagrindas. Europos Sąjunga toliau 

ragino visas valstybes, kurios dar nėra ratifikavusios arba visapusiškai įgyvendinusios šios 

konvencijos, tai padaryti, tačiau 2012 m. niekas neratifikavo šios konvencijos. 

 

ES toliau integravo kovos su diskriminacija aspektą į savo tarptautinio bendradarbiavimo veiklą. 

Pasitelkdama Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP), ES rėmė daug 

įvairių pilietinės visuomenės organizacijų vykdomų apytikriai 120 naujausių projektų, kurių bendra 

vertė – maždaug 24 mln. EUR. Be to, pagal EDŽTRP ES teikė paramą Jungtinių Tautų vyriausiajai 

žmogaus teisių komisarei (OHCHR) įgyvendinant galiojančius tarptautinius standartus lygybės ir 

nediskriminavimo srityje, visų pirma Tarptautinę konvenciją dėl rasinės diskriminacijos 

panaikinimo.  
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Laikydamasis principingos ES politikos šioje srityje, 2012 m. liepos 24 d. Politinis ir saugumo 

komitetas patvirtino strateginį dokumentą „ES tolesnė veikla, susijusi su Durbano deklaracija ir 

veiksmų programa“.  

 

Atsižvelgdamos į bendrą ES ir Afrikos Sąjungos strateginę partnerystę demokratinio valdymo 

ir žmogaus teisių srityje 2012 m. abi šalys patvirtino, kad kova su rasizmu, rasine diskriminacija, 

ksenofobija ir susijusia netolerancija joms yra labai svarbi.  

 

2012 m. birželio 5 d. Europos Sąjungos ir Afrikos Sąjungos delegacijos Ženevoje surengė bendrą 

seminarą atitinkamų jų organizacijų valstybėms narėms, kad būtų pasikeista geriausios praktikos 

pavyzdžiais vietiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygiu šiais klausimais: a) vykdoma kova su rasine 

diskriminacija ir b) rasinės neapykantos kurstymo problemos sprendimas. 

 

29. Patobulinta politika čiabuvių klausimais  

ES įsipareigojimo dėl čiabuvių tautų principai taikomi atsižvelgiant į 2007 m. JT deklaraciją dėl 

čiabuvių tautų teisių, kuria propaguojamos čiabuvių teisės ir užtikrinamos jų nuolatinio vystymosi 

galimybės visame pasaulyje.  
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ES siekia integruoti žmogaus teises, įskaitant čiabuvių tautų teises, į visus savo išorės politikos 

aspektus, be kita ko, ir į savo politinius dialogus su trečiosiomis šalimis ir regioninėmis 

organizacijomis daugiašaliuose forumuose, pavyzdžiui, Jungtinėse Tautose, ir teikdama finansinę 

paramą.  

 

Nuo tada, kai 1994 m. buvo paskelbta Tarptautinė pasaulio čiabuvių tautų diena, iš pradžių 

Komisijos narys, atsakingas už išorės santykius ir Europos kaimynystės politiką, o dabar vyriausioji 

įgaliotinė vos ne kasmet rugpjūčio 9 d. paskelbia pareiškimą šios tarptautinės dienos proga. 2012 m. 

pareiškime vyriausioji įgaliotinė teigė kartu su čiabuvių tautomis besidžiaugianti „jų turtingu 

kultūriniu paveldu ir jų indėliu į pasaulį“. Be to, rugpjūčio 9 d. ar panašiu metu ES delegacijos 

visame pasaulyje rengė renginius, įskaitant susitikimus su čiabuvių tautų lyderiais, spaudos 

konferencijas, spaudos straipsnių skelbimą, dalyvavimą seminaruose ir apsilankymus, skirtus 

susipažinti su ES finansuojamais projektais.  

 

ES toliau aktyviai dalyvavo Jungtinių Tautų forumuose, kuriuose nagrinėjami čiabuvių klausimai, 

taip pat prisidėdama prie JT agentūrų vykdomo bendradarbiavimo čiabuvių tautų klausimais. 

2011 m. ES prisijungė prie bendro sutarimo dėl reguliariai išleidžiamos Generalinės Asamblėjos 

Trečiojo komiteto rezoliucijos dėl čiabuvių tautų teisių; apie pusę ES valstybių narių ją parėmė. Į 

rezoliuciją įtrauktas sprendimas 2014 m. surengti Generalinės Asamblėjos aukšto lygio plenarinį 

posėdį – pasaulinę čiabuvių tautų konferenciją. Be to, ES paskelbė pranešimą čiabuvių klausimais 

Trečiajame komitete bei 2012 m. Ekspertų mechanizmo čiabuvių tautų teisių klausimais posėdyje ir 

dalyvavo interaktyviame dialoge su specialiuoju pranešėju čiabuvių tautų teisių klausimais Jamesu 

Anaya. ES aktyviai prisidėjo JT darbo grupei žmogaus teisių, tarptautinių korporacijų ir kitų verslo 

įmonių klausimais rengiant teminę ataskaitą, skirtą 68-ai JT Generalinei Asamblėjai, kurioje daug 

dėmesio bus skiriama čiabuvių tautų padėčiai, susijusiai su neigiamo verslo veiklos poveikio 

čiabuvių tautų teisėms prevencija. 
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Čiabuvių tautų teisės ir toliau buvo integruojamos į ES vystomojo bendradarbiavimo 

strategijas. Pavyzdžiui, Kolumbijos šalies strategijos dokumente (2007–2013 m.) nagrinėjama 

čiabuvių tautų humanitarinė ir žmogaus teisių padėtis, o vienas iš pagrindinių prioritetų – taikos 

stiprinimas socialiai atskirtus piliečius įtraukiant į vietos valdymą ir užtikrinant dalyvaujamąją 

ekonomiką, taip pat žmogaus teisių propagavimas, geras valdymas ir kova su nebaudžiamumu. 

Kitas pavyzdys – Peru šalies strategijos dokumente (2007–2013 m.) aiškiai numatytas čiabuvių 

tautų įtraukimas į valstybės modernizavimą, gero valdymo stiprinimą ir socialinės įtraukties 

gerinimą.  

 

ES pripažįsta, kad čiabuvių tautų teisių gynėjai daugelyje pasaulio šalių yra itin pažeidžiami ir 

patiria dideles represijas; tai rodo daug tarptautinių ataskaitų, įskaitant JT specialiojo įgaliotinio 

žmogaus teisių gynėjų klausimais ataskaitas.  

 

Be to, ES tiesiogiai remia su čiabuvių klausimais dirbančias pilietinės visuomenės organizacijas, 

visų pirma pasitelkdama Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP). 

Nuo 2011 m. pagal EDŽTRP finansuojamas 1,2 mln. EUR vertės projektas, kurio tikslas – stiprinti 

čiabuvių tautų žmogaus teisių gynėjų tinklą, kuris stebi ir fiksuoja čiabuvių tautų žmogaus teisių 

pažeidimus Azijoje, vietos ir tarptautiniu lygiais didinti informuotumą apie čiabuvių tautų teises, 

taip pat ginti čiabuvių tautų teises Azijoje propaguojančius ir ginančius asmenis ir grupes. Šiuo 

projektu, apimančiu Nepalą, Bangladešą, Indiją, Kambodžą, Indoneziją, Malaiziją, Filipinus ir 

Tailandą, siekiama spęsti čiabuvių tautų žmogaus teisių gynimo teisinio pripažinimo ir tinkamos 

šios srities politikos nebuvimo problemą Azijos regione, kuriame gyvena apie 200 mln. visų 

apytikriai 350 mln. pasaulyje gyvenančių čiabuvių tautų gyventojų.  
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Šiose šalyse dauguma čiabuvių tautų gyvena žemiau skurdo lygio, patiria visų formų diskriminaciją 

ir turi nedaug galimybių dalyvauti politiniuose sprendimų priėmimo procesuose bei kreiptis į 

teismą, taip pat pažeidžiamos šių asmenų ne tik asmeninės, bet ir kolektyvinės teisės. Čiabuvių 

tautų teisių dalyvauti priimant sprendimus dėl klausimų, turinčių įtakos jų teisėms, pažeidimai 

dažnai padaromi todėl, kad nesilaikoma laisva valia, iš anksto ir žinant padėtį duodamo sutikimo 

principo ir praktinių jo aspektų. Dėl to, kad nebuvo pripažintos čiabuvių tautų teisės į jiems 

priklausančias žemes, plačiai paplito žemių užgrobimas ir priverstinis iškeldinimas, susijęs su 

plantacijomis, didelėmis kasyklomis, užtvankomis, infrastruktūra ir saugomomis teritorijomis. Be 

to, daug čiabuvių tautų žmogaus teisių pažeidimo atvejų tebėra neužfiksuota ir apie juos nėra 

pranešta, kadangi čiabuvių bendruomenės apie savo teises beveik nežino, o propagavimo veikla 

išlieka labai ribota, ypač konfliktų zonose; dėl to čiabuvių teisių gynėjų veikla yra itin svarbi. 

 

Naujame ES žmogaus teisių veiksmų plane numatytas su čiabuvių tautomis susijęs veiksmas: 

„peržiūrėti ir toliau plėtoti ES politiką, susijusią su JT deklaracija dėl čiabuvių tautų teisių, 

atsižvelgiant į 2014 m. pasaulinę čiabuvių tautų konferenciją“.  

 

30. Neįgaliųjų žmogaus teisės  

 

2011 m. sausio 22 d. Europos Sąjunga tapo JT neįgaliųjų teisių konvencijos Šalimi. Tai buvo 

istorinis įvykis, kadangi Neįgaliųjų teisių konvencija yra pirmoji visapusė sutartis žmogaus teisių 

srityje, kurią ES ratifikavo kaip regioninė integracijos organizacija. 2011 m. rugsėjo mėn. ES pirmą 

kartą Šalies teisėmis aktyviai dalyvavo Neįgaliųjų teisių konvencijos Šalių konferencijoje. 2012 m. 

spalio mėn. Taryba nusprendė sukurti ES lygio sistemą, kaip reikalaujama Jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių konvencijos 33 straipsnio 2 dalyje. ES sistema bus skatinamas, saugomas ir 

stebimas JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas ES teisės aktuose ir politikoje, taip pat 

atsižvelgiant į šios konvencijos „vidinį“ įgyvendinimą ES institucijose, t. y. kai jos veikia kaip 

viešojo administravimo institucijos. 
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Neįgaliųjų teisių konvencija siekiama užtikrinti, kad neįgalieji savo teisėmis galėtų naudotis 

tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti piliečiai. Neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatyti 

būtiniausi standartai, kuriais ginamos visos neįgaliųjų žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. 

Europos Sąjungai tai reiškia, kad neviršijant ES kompetencijos užtikrinama, jog ES lygio politika, 

teisėkūros ir programavimo veiksmai atitiktų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas dėl neįgaliųjų 

teisių. 2010 m. lapkričio mėn. priimtoje 2010–2020 m. Europos strategijoje dėl negalios, kuria 

siekiama padėti įgyvendinti Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas tiek ES, tiek valstybių narių 

lygiu, viena iš aštuonių svarbiausių veiksmų sričių įvardyti išorės veiksmai. Šia strategija papildomi 

ir remiami valstybių narių veiksmai, nes jos visų pirma atsako už politiką negalios klausimu. 

Negalios klausimas kaip veiklos sritis taip pat akcentuotas neseniai priimtame ES veiksmų plane 

žmogaus teisių ir demokratijos srityje. 

 

Negalios klausimas buvo vis labiau keliamas ES politiniuose ir specializuotuose dialoguose 

(įskaitant dialogus žmogaus teisių klausimais) su trečiosiomis šalimis. 2012 m. negalios klausimas, 

kaip žmogaus teisių klausimas, buvo keliamas dialoguose žmogaus teisių klausimais su Afrikos 

Sąjunga, Čile, Meksika, Naująja Zelandija, Palestinos Administracija, Rusija ir JAV. Tai, kad ES 

ratifikavo Neįgaliųjų teisių konvenciją, – tai dar viena priežastis vykdyti šią veiklą. Visų pirma ES 

paragino visas valstybes ratifikuoti ir visiškai įgyvendinti Neįgaliųjų teisių konvenciją.  

 

2012 m. atitinkamuose regioniniuose ir tarptautiniuose forumuose ES toliau rėmė ir propagavo 

pagarbą neįgaliųjų žmogaus teisėms.  

 



 

 
9431/13  rsl/IV/rsa 122 
PRIEDAS DG C   LT 

Be to, ES toliau gynė ir propagavo neįgaliųjų teises už ES ribų nuolat įtraukdama neįgaliuosius į ES 

vystomąjį bendradarbiavimą. Neįgaliesiems skirtas finansavimas teikiamas pasitelkiant keletą ES 

finansavimo priemonių, pavyzdžiui, vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, Europos 

plėtros fondą (EPF), Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP) ir Europos 

demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP). 2012 m. ES finansavo daugiau kaip 

80 projektų daugiau kaip 50 šalių partnerių (kurių biudžetas vertinamas daugiau kaip 30 mln. EUR).  

 

Pagal ES veiksmų plano žmogaus teisių ir demokratijos srityje 30 veiksmo b punktą 2012 m. 

rugpjūčio mėn. Europos Komisija baigė atnaujinti Negalios ir vystymosi gairių dokumentą, kad jis 

atitiktų JT neįgaliųjų teisių konvenciją.  

 

TARPTAUTINĖS HUMANITARINĖS TEISĖS (THT) LAIKYMASIS 

Vadovaudamasi 2005 m. Tarybos gairėmis dėl skatinimo laikytis tarptautinės humanitarinės teisės, 

2012 m. ES ėmėsi įgyvendinti įvairias iniciatyvas, kuriomis pasaulio mastu propaguojama 

tarptautinė humanitarinė teisė. Tarptautinė humanitarinė teisė skiriasi nuo tarptautinės žmogaus 

teisių teisės. Ją sudaro keturios 1949 m. Ženevos konvencijos, jų papildomi protokolai, kiti 

tarptautiniai susitarimai ir paprotinė teisė, kuriais kartu siekiama apsaugoti asmenis, tiesiogiai 

nedalyvaujančius arba nebedalyvaujančius karo veiksmuose (pavyzdžiui, civilius asmenis, karo 

belaisvius bei kitus sulaikytuosius ir sergančiuosius bei sužeistuosius), taip pat apriboti karo 

priemones ir kariavimo būdus (įskaitant taktiką ir ginklus), siekiant išvengti bereikalingų kančių ir 

sugriovimų 1.  

 

                                                 
1 Išsamus tarptautinės humanitarinės teisės dokumentų sąrašas pateiktas Tarybos gairių dėl 

THT priede.  
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Valstybės narės padarė pažangą įgyvendindamos savo įsipareigojimus, prisiimtus 2011 m. 

surengtoje 31-oje tarptautinėje Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio 

konferencijoje; valstybės narės dar kartą patvirtino su sutarčių ratifikavimu susijusius 

įsipareigojimus rugsėjo mėn. surengtame Jungtinių Tautų aukšto lygio susitikime teisinės valstybės 

klausimais. 2012 m. birželio 7 d. Austrija ratifikavo 2006 m. Konvenciją dėl visų asmenų apsaugos 

nuo prievartinio dingimo, o Suomija ir Lenkija atitinkamai 2012 m. sausio 9 d. ir 2012 m. gruodžio 

27 d. ratifikavo 1997 m. Otavos konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir 

perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo. Šioms valstybėms ratifikavus Otavos konvenciją, 

dabar visos ES valstybės narės yra šios Konvencijos Šalys. Keliose valstybėse narėse vykdomas 

darbas siekiant ratifikuoti Konvenciją dėl apsaugos nuo prievartinio dingimo ir kitas tarptautinės 

humanitarinės teisės konvencijas, kurių atžvilgiu prisiimti įsipareigojimai Tarptautiniame 

Raudonojo Kryžiaus komitete (TRKK).  

Keliuose pareiškimuose, kuriuos ES padarė JT 2012 m., ji pakartojo, kad svarbu įgyvendinti 

tarptautinę humanitarinę teisę. JT Saugumo Tarybai padarytame pareiškime dėl civilių gyventojų 

apsaugos ginkluoto konflikto metu (birželio 25 d.) ES pareiškė apgailestaujanti dėl to, kad 

ginkluotų konfliktų šalys dažnai nesilaiko savo įsipareigojimų gerbti ir saugoti civilius gyventojus 

pagal taikytinus tarptautinės humanitarinės teisės, tarptautinės žmogaus teisių teisės ir pabėgėlių 

teisės aktus. ES, kaip ir JT generaliniam sekretoriui, didelį susirūpinimą kelia padėtis, susidariusi, 

be kita ko, Afganistane, Pietų Sudane, Sudane, Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Somalyje, kur 

civilių gyventojų ir visų pirma moterų bei vaikų atžvilgiu toliau vykdomi įvairių formų itin žiauraus 

smurto veiksmai. ES didelį susirūpinimą kėlė ginklų naudojimo tankiai apgyvendintose vietovėse 

humanitarinis poveikis;  ji atkreipė dėmesį į TRKK pareikštą nuomonę, kad tankiai apgyvendintose 

vietovėse turėtų būtų vengiama naudoti didelio poveikio ploto sprogstamuosius ginklus, ir paragino 

sistemingiau ir aktyviau spręsti šį klausimą. ES pažymėjo, jog norint užtikrinti, kad ginkluotų 

konfliktų šalys geriau laikytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų, svarbu stiprinti atsakomybę, ir 

pabrėžė, kad atsakomybė už atskaitomybės užtikrinimą pirmiausia tenka nacionalinėms valdžios 

institucijoms. ES laikėsi nuomonės, kad tikslinga dažniau pasitelkti tyrimo komisijas bei faktų 

nustatymo misijas ir su tokiomis situacijomis susijusius klausimus perduoti spręsti Tarptautiniam 

baudžiamajam teismui. ES siekė, kad būtų sukurta aplinka, kurioje visi asmenys, institucijos ir 

subjektai privalėtų atsakyti pagal įstatymus ir procedūras, atitinkančius taikytiną tarptautinę 

humanitarinę teisę, ir pasisakė už tai, kad visos valstybės aktyviai prisidėtų prie TRKK dedamų 

pastangų užtikrinti, kad būtų geriau laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės.  
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Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Šeštajam komitetui 2012 m. spalio 22 d. padarytame 

pareiškime dėl Ženevos konvencijų papildomų protokolų statuso ES pabrėžė, kad norint užtikrinti 

ginkluotų konfliktų aukų apsaugą būtina propaguoti tarptautinę humanitarinę teisę ir jos laikytis. ES 

paragino prie Ženevos konvencijų visų papildomų protokolų prisijungti to dar nepadariusias 

valstybes. ES skatina visas šalis, kai taikytina ir prireikus, apsvarstyti galimybę pasinaudoti 

Tarptautinės faktų nustatymo komisijos, įsteigtos pagal Ženevos konvencijų 1977 m. Pirmojo 

papildomo protokolo 90 straipsnį, paslaugomis. Lapkričio 9 d. Ketvirtajam komitetui padarytame 

pareiškime dėl palestiniečių žmogaus teises pažeidžiančios Izraelio praktikos ES priminė, kad 

Palestinoje taikytina tarptautinė humanitarinė teisė, įskaitant Ketvirtąją Ženevos konvenciją, 

susijusią su civilių gyventojų apsauga, ir paragino šiame kontekste visapusiškai laikytis tarptautinės 

humanitarinės teisės. Gruodžio 13 d. ES kreipėsi į Generalinę Asamblėją JT humanitarinės pagalbos 

bei pagalbos nelaimės atveju koordinavimo stiprinimo klausimu ir paragino visas valstybes bei Šalis 

įvykdyti savo įsipareigojimus pagal tarptautinę humanitarinę teisę, taip pat paragino kariaujančias 

šalis užtikrinti personalo, kuriam pavestos medicininės pareigos, ir jų transporto priemonių, turto 

bei medicinos infrastruktūros apsaugą pagal visus atitinkamus tarptautinės teisės, įskaitant 

tarptautinę humanitarinę teisę, aktus.  

JT konferencijoje Sutarties dėl prekybos ginklais klausimu Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 

aiškiai parodė esančios įsitikinusios, kad ginklų perdavimas turi būti neleidžiamas tais atvejais, kai 

esama aiškaus pavojaus, kad ginklai bus panaudoti rimtiems tarptautinės žmogaus teisių teisės arba 

tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimams. 
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ES ne kartą ragino visas Sirijos konflikto šalis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės. 2012 m. 

sausio 23 d. Tarybos išvadose buvo pasmerktas smurtas prieš civilius gyventojus ir Sirijos valdžios 

institucijos buvo paragintos garantuoti jų šalyje esančių žurnalistų saugumą. Vasario 27 d. Tarybos 

išvadose palankiai įvertinta JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija dėl Sirijos ir apgailestaujama dėl 

daugybės žuvusių civilių, o Prezidentas B. al-Assadas raginamas nedelsiant nutraukti civilių 

gyventojų žudymą. ES paragino visas šalis gerbti humanitarinių organizacijų nešališkumą bei 

nepriklausomybę ir pasmerkė neteisėtus išpuolius prieš medicinos personalą, naudojantį 

Raudonojo Pusmėnulio simboliką. Kovo 15 d., per sukilimo metines, vyriausioji įgaliotinė 

pasmerkė civilių gyventojų žudymą ir paragino nedelsiant užtikrinti humanitarinės pagalbos 

teikimą, taip pat atlikti Nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos išvadų, kurios parodė, kad 

režimas vykdė nusikaltimus žmoniškumui ir kitus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, tyrimą. 

Kovo 23 d. Tarybos išvadose pareikštas susirūpinimas dėl vis blogėjančios Sirijos civilių gyventojų 

humanitarinės padėties ir Sirijos valdžios institucijos paragintos suteikti neatidėliotiną ir 

nekliudomą galimybę humanitarinėms organizacijoms patekti į visus Sirijos regionus. ES palankiai 

įvertino tai, kad priimta Žmogaus teisių tarybos rezoliucija dėl padėties žmogaus teisių srityje 

Sirijoje ir pratęsti Nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos įgaliojimai, ir pabrėžė, kad 

asmenys, įvykdę nusikaltimus žmoniškumui ir kitus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, neturėtų 

likti nenubausti. 

 

Gegužės 27 d. vyriausioji įgaliotinė paskelbė pareiškimą, kuriame kuo griežčiausiai smerkiamos 

daugiau kaip devyniasdešimties žmonių žudynės; šis Sirijos režimo įvykdytas nusikaltimas 

nukreiptas prieš savo šalies civilius gyventojus.  Liepos 23 d. Tarybos išvadose pareikštas didelis 

susirūpinimas dėl su žmogaus teisėmis susijusios padėties ir tarptautinės humanitarinės teisės 

pažeidimų Sirijoje.  ES paragino visas šalis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir leisti 

nekliudomai bei saugiai atvykti humanitariniams darbuotojams. Spalio 15 d. Tarybos išvadose visos 

konflikto šalys paragintos visapusiškai vykdyti savo teisines ir moralines pareigas apsaugoti civilius 

gyventojus ir dar kartą patvirtinta ES parama Nepriklausomos tarptautinės komisijos atliekamiems 

tyrimams, įskaitant tyrimus dėl įtariamų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui.  

Gruodžio 10 d. Tarybos išvadose ES palankiai įvertino tai, kad JT Generalinės Asamblėjos 

Trečiasis komitetas priėmė Rezoliuciją dėl Sirijos, ir paragino JT Saugumo Tarybą padėties Sirijoje 

klausimą spręsti visais aspektais, įskaitant galimybę kreiptis į Tarptautinį baudžiamąjį teismą. 
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Kalbant apie Kongo Demokratinę Respubliką, 2012 m. kovo 14 d. vyriausioji įgaliotinė paskelbė 

pareiškimą, kuriuo palankiai vertinamas Tarptautinio baudžiamojo teismo nuosprendis T. Lubangos 

Dyilo byloje. Birželio 7 d. vyriausioji įgaliotinė pasmerkė tai, kad ginkluotosios pajėgos žudė 

civilius gyventojus Kivu regione, ir priminė, kad ES yra tvirtai įsipareigojusi kovoti su 

nebaudžiamumu ir patraukti nusikaltėlius atsakomybėn. Birželio 25 d. Tarybos išvadose su 

susirūpinimu atkreiptas dėmesys į blogėjančią saugumo ir humanitarinę padėtį rytinėje KDR dalyje 

ir visos susijusios šalys paragintos sudaryti sąlygas humanitarinės pagalbos teikėjams patekti į šalį. 

Lapkričio mėn. Tarybos išvadose pakartotas šis raginimas ir pabrėžta, kad visi, kurie yra atsakingi 

už smurtą prieš civilius gyventojus, ypač prieš moteris ir vaikus, turi būti patraukti atsakomybėn. 

 

2012 m. gegužės 14 d. Tarybos išvadose dėl Artimųjų Rytų taikos proceso priminta, kad Palestinoje 

taikytina tarptautinė humanitarinė teisė, įskaitant Ketvirtąją Ženevos konvenciją, susijusią su civilių 

gyventojų apsauga. Lapkričio 9 d. Tarybos išvadose dėl Artimųjų Rytų taikos proceso pareikštas 

didelis susirūpinimas dėl padėties Gazoje ir Izraelyje, pasmerkta tai, kad taikiniais sąmoningai 

pasirenkami nekalti civiliai gyventojai, ir visos šalys paragintos visapusiškai laikytis tarptautinės 

humanitarinės teisės.  

 

2012 m. sausio 23 d. Tarybos išvadose buvo priminta, kad Sudano Vyriausybė yra atsakinga už 

visų civilių gyventojų apsaugą jo teritorijoje, paraginta visapusiškai bendradarbiauti su Tarptautiniu 

baudžiamuoju teismu (TBT) ir pabrėžta, kad svarbu užtikrinti atsakomybę už žmogaus teisių ir 

tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus. Kovo 3 d. vyriausioji įgaliotinė paskelbė pareiškimą, 

kuriame atkreiptas dėmesys į TBT sprendimą išduoti Sudano gynybos ministro Abdelrahimo 

Mohamedo Husseino arešto orderį dėl nusikaltimų žmoniškumui bei karo nusikaltimų ir priminta, 

kad asmenys, atsakingi už tarptautinei bendruomenei susirūpinimą keliančius sunkiausius 

nusikaltimus, neturi likti nenubausti. Liepos 23 d. Tarybos išvadose pareikštas susirūpinimas dėl 

blogėjančios humanitarinės padėties Pietų Kordofano ir Mėlynojo Nilo regionuose, o Sudano 

valdžios institucijos paragintos sudaryti sąlygas tam, kad tarptautinės humanitarinės agentūros 

galėtų nedelsiant nekliudomai teikti humanitarinę pagalbą. Spalio 18 d. vyriausioji įgaliotinė 

pasmerkė išpuolį prieš jungtinės Afrikos Sąjungos ir Jungtinių Tautų operacijos Darfūre 

(UNAMID) taikdarių konvojų ir paragino Sudano Vyriausybę užtikrinti, kad šio nusikaltimo 

vykdytojai būtų patraukti atsakomybėn. 
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2012 m. balandžio 23 d. Tarybos išvadose dėl Malio visos konflikto šalys paragintos visapusiškai 

laikytis tarptautinės humanitarinės teisės bei gerbti žmogaus teises ir nedelsiant sudaryti sąlygas 

nekliudomai teikti humanitarinę pagalbą. Taryba taip pat ypač palankiai įvertino kaimyninių 

valstybių pagalbą laikantis jų įsipareigojimų pagal tarptautinę humanitarinę teisę. Gegužės 17 d. 

vyriausioji įgaliotinė pareiškė susirūpinimą dėl to, kad sukilėlių pajėgoms kontroliuojant Malio 

šiaurinius regionus užkertamas kelias būtinos humanitarinės pagalbos teikimui, ir paragino visas 

šalis atverti humanitarinės pagalbos koridorius. Spalio 15 d. Tarybos išvadose dar kartą patvirtintas 

ES įsipareigojimas padėti Maliui įveikti krizę nuolat dedant humanitarines pastangas ir primintas 

įpareigojimas užtikrinti, kad visi humanitarinės pagalbos teikėjai galėtų laisvai ir nekliudomai 

pasiekti pažeidžiamas gyventojų grupes. 

 

ES toliau laikėsi aktyvaus požiūrio privačių karinių ir apsaugos bendrovių klausimu ir tebėra 

įsipareigojusi užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams ar piktnaudžiavimui žmogaus teisėmis, 

kurie galėtų būti kaip nors susiję su privačių karinių ir apsaugos bendrovių veikla, arba atitaisyti jų 

padarytą žalą. ES labai vertina atvirus ir įtraukius debatus, padedančius geriau suprasti diskusijos, 

susijusios su privačių karinių ir apsaugos bendrovių veiklos reguliavimu, stebėsena ir priežiūra, 

sudėtingumą. Šiuo atžvilgiu vienu iš svarbiausių dokumentų ES laiko Montrė dokumentą, kadangi 

jame nustatyti atitinkami tarptautiniai teisiniai įsipareigojimai ir valstybėms skirta gera praktika, 

susijusi su privačių karinių ir apsaugos bendrovių veikla ginkluotų konfliktų metu. 2012 m. 

liepos 26 d. ES viešai pareiškė pritarianti Montrė dokumentui ir tapo pirma tai padariusia 

tarptautine organizacija.  

Be to, ES toliau aktyviai dalyvavo veikloje, kurią vykdo JT Privačių karinių ir apsaugos bendrovių 

klausimų neribotos sudėties tarpvyriausybinė darbo grupė, kurią įsteigė JT Žmogaus teisių taryba ir 

kuri savo antrąją sesiją surengė 2012 m. rugpjūčio 13–17 d. Atsižvelgdama į tai, ES taip pat 

paragino kitas trečiąsias šalis pareikšti pritarimą Montrė dokumentui, kadangi jame numatyta 

konkrečiai prisidėti prie prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo. 

 

EIVT, kuri naudojasi tam tikromis privačių karinių ir apsaugos bendrovių teikiamomis 

paslaugomis, pradėjo sutarčių su tokiomis bendrovėmis peržiūrą, kad užtikrintų, kad jos visiškai 

atitiktų tarptautinę humanitarinę teisę ir kitas taikytinas teisės normas, siekiant užtikrinti 

atsakomybę už visus galimus pažeidimus. 
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ES toliau intensyvino tarptautinės humanitarinės teisės laikymosi propagavimą teikdama 

humanitarinę pagalbą 2012 m. Komisijos narė Kristalina Georgieva pasmerkė tarptautinės 

humanitarinės teisės pažeidimus vykstant ginkluotiems konfliktams, pavyzdžiui, konfliktams 

Sirijoje ir Malyje, ir paragino visus kovotojus laikytis teisės reikalavimų ir apsaugoti kovos 

veiksmuose nedalyvaujančius asmenis, visų pirma užtikrinant saugią ir nekliudomą prieigą 

neutralioms humanitarinės pagalbos organizacijoms. 2012 m. lapkričio 6 d. sakydama kalbą 

„Humanitarinė veikla reaguojant į Sirijos krizę“, Komisijos narė K. Georgieva akcentavo, kad visos 

konflikto šalys privalo laikytis tarptautinės humanitarinės teisės. 2012 m. gruodžio 4 d. kalbėdama 

Norvegijos pabėgėlių tarybos konferencijoje „Principų taikymas praktikoje: humanitarinių operacijų 

apsauga“ Komisijos narė K. Georgieva pabrėžė, kad dabartinėmis aplinkybėmis, kai humanitarinę 

pagalbą teikia nauji subjektai, humanitariniai žmoniškumo, nešališkumo, neutralumo ir 

nepriklausomumo principai yra aktualesni nei bet kada anksčiau. 

 

2012 m. ES teikė finansavimą projektui, kurį įgyvendina Norvegijos pabėgėlių taryba ir Užsienio 

vystymosi institutas, siekdami nustatyti, kaip humanitariniai principai taikomi praktikoje, kad būtų 

sustiprintas jų įgyvendinimas. Atsižvelgiant į tai, 2012 m. gruodžio mėn. Briuselyje įvyko aukšto 

lygio konferencija humanitarinių principų klausimu. Komisija taip pat teikė finansinę paramą dar 

vienam projektui, kurį įgyvendina Šveicarijos išminavimo fondas ir organizacija Geneva Call, 

siekiant ginkluotiems nevalstybiniams veikėjams surengti tarptautinės humanitarinės teisės ir 

susijusių humanitarinių normų mokymus.  

 

Galiausiai, ES finansavo Suomijos Raudonojo Kryžiaus vykdomą projektą, kuriuo siekiama 

padidinti Europos humanitarinių organizacijų ir jų vykdančių partnerių, dirbančių šalyse, kuriose 

dažnai kyla konfliktai arba kuriose yra pasibaigęs konfliktas, informuotumą apie tarptautinę 

humanitarinę teisę ir humanitarinius principus.  
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ES toliau susirūpinimą kėlė tai, kad teikti ES humanitarinę pagalbą gali kliudyti eksteritorialaus 

pobūdžio kovos su terorizmu teisės aktai, kuriuose, be kita ko, numatytos nuostatos, kuriomis 

kriminalizuojamas materialinės paramos teikimas į sąrašą įtrauktoms organizacijoms 

neatsižvelgiant į tai, kad tokie veiksmai yra humanitarinio pobūdžio ar kad neturima jokių ketinimų 

remti teroro aktus. Atsižvelgdama į JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimą byloje Holder prieš 

Humanitarial Law Project, kuriame patvirtinta, jog JAV teisės nuostatos, kuriomis draudžiama 

rengti tarptautinės humanitarinės teisės srities mokymus tam tikriems į sąrašą įtrauktiems 

subjektams, atitinka konstituciją, Komisija toliau įvairiais lygiais sprendė šį klausimą su JAV 

valdžios institucijomis, pavyzdžiui, su JAV Valstybės departamentu ir Teisingumo departamentu. 

VI. DARBAS SU DVIŠALIAIS PARTNERIAIS  

Santykiuose su visomis trečiosiomis šalimis, įskaitant strateginius partnerius, ES žmogaus 

teisėms skirs daugiausia dėmesio.  

 

Pirmoji Europos žmogaus teisių savaitė (2012 m. gruodžio 3–14 d.) Brazilijoje 

 

Siekdama pažymėti Tarptautinę žmogaus teisių dieną (gruodžio 10 d.), o tai diena, kurią Europos 

Sąjunga gavo 2012 m. Nobelio taikos premiją, ES delegacija Brazilijoje surengė kelis kultūros 

renginius – žmogaus teisių gynėjų seminarą, filmų demonstravimą, debatus, žmogaus teisių gynėjų 

leidinio išleidimą ir šventinį koncertą. Šie renginiai buvo surengti derinant veiklą ir 

bendradarbiaujant su ES nacionalinių kultūros institutų tinklu ir ES valstybėmis narėmis Brazilijoje, 

taip pat Brazilijos žmogaus teisių sekretoriatu, JT (įskaitant UNAIDS, Jungtinių Tautų gyventojų 

fondą ir JT moterų agentūras), Brazilijos prokuratūra ir Brazilijos universitetu. Renginių metu daug 

dėmesio skirta žmogaus teisėms, jie buvo šventinio pobūdžio. 

Vienas iš svarbiausių šios savaitės renginių – žmogaus teisių gynėjų seminaras, kuris buvo 

finansuojamas iš ES ir Brazilijos sektorių dialogo priemonės fondo. Į jį susirinko šalies labiausiai 

reprezentatyvūs ir žinomiausi žmogaus teisių gynėjai (visiems jiems gresia pavojus ir taikoma 

apsauga, jie kelia įvairiausius klausimus), juos ginančios organizacijos, taip pat nacionalinės ir 

valstybinės žmogaus teisių gynėjų apsaugos programos atstovai.  Dalyvių ratas buvo platus, jie 

pasidalijo pritrenkiančia patirtimi, ką reiškia gyventi pavojuje.  
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31. Poveikis vietos lygiu konkrečioms šalims pritaikytomis strategijomis  

 

2012 m. birželio mėn. priimto ES veiksmų plano žmogaus teisių ir demokratijos srityje 31 skirsnyje 

„Poveikis vietos lygiu konkrečioms šalims pritaikytomis strategijomis“ įsipareigojama „rengiant 

metines pažangos ataskaitas ir peržiūras užtikrinti išsamią tolesnę veiklą įgyvendinant atskirų šalių 

žmogaus teisių strategijas“. 

ES atskirų šalių žmogaus teisių strategijos buvo nustatytos siekiant laikytis tikslingesnio ir 

darnesnio požiūrio į žmogaus teisių klausimus trečiosiose šalyse. Jos buvo parengtos tam, kad 

pagrindinės žmogaus teisių problemos būtų geriau suprantamos ir kad ES veiksmai būtų orientuoti į 

pagrindinius prioritetus, tiek politikos, tiek finansinius, ir būtų geriau pritaikyti siekti tikslo ir 

veiksmingi. 

Nuo šio proceso pradžios jau parengti daugiau kaip 140 atskirų šalių žmogaus teisių strategijų 

projektai; per 2012 m. Politinis ir saugumo komitetas galutinai patvirtino 48 iš jų. 2012 m. 

gruodžio mėn. pradėtas atskirų šalių žmogaus teisių strategijų tolesnės veiklos ir įgyvendinimo 

stebėsenos procesas. 
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32. Poveikis per dialogą  

ES dialogus su trečiosiomis šalimis žmogaus teisių klausimais vertina kaip veiksmingą dvišalio 

įsipareigojimo ir bendradarbiavimo priemonę žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos srityje; 2012 m. 

ji toliau siekė didesnio šių dialogų veiksmingumo, visų pirma: 

 

• siekdama glaudesnių ryšių tarp dialogų žmogaus teisių klausimais ir kitų politikos 

priemonių, visų pirma naujų atskirų šalių žmogaus teisių strategijų, taip pat kitose 

politikos srityse, pvz., vietos dialogą su Kolumbija transformuodama į vykdomą dialogą 

sostinėje, atsižvelgiant į naują laisvosios prekybos susitarimą;  

 

• stiprindama dialogą ir bendradarbiavimą žmogaus teisių klausimais su ES strateginiais 

partneriais. 2012 m. patobulintas dialogų su Brazilija ir Meksika turinys ir forma – 

pirmą kartą Briuselyje surengti aukšto lygio posėdžiai. Su Pietų Afrika oficialiai 

pradėtas naujas dialogas žmogaus teisių klausimais, o su Korėjos Respublika pradėtos 

konsultacijos žmogaus teisių klausimais;  

 

• geriausią praktiką pritaikydama įvairių formų dialoguose žmogaus teisių klausimais, 

įskaitant aukščiausiojo lygio susitikimus, visų pirma geriau juos įtvirtindama bendruose 

santykiuose su atitinkama trečiąja šalimi, taip pat skirdama dėmesį po dialogų vykdomai 

tolesnei veiklai pasitelkiant konkrečius veiksmų planus, teisėkūros reformas ir 

projektus, kuriuos ES gali remti savo priemonėmis, įskaitant paramą bendradarbiavimui. 

Pagal EKP politiką vykdomi dialogai žmogaus teisių klausimais šiuo atžvilgiu tebebuvo 

geriausia praktika; 
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• skirdama daug dėmesio tam, kaip sudaromos dialogų žmogaus teisių klausimais 

darbotvarkės, dėmesį sutelkdama į žmogaus teisių padėtį šalyje, įskaitant individualius 

atvejus, tuo pačiu metu būdama pasirengusi atsakyti į šalių partnerių prašymus aptarti 

ES vidaus žmogaus teisių klausimus, glaudžiai bendradarbiaujant su ES valstybėmis 

narėmis. JT ir atitinkamose regioninėse organizacijose keliami daugiašaliai klausimai į 

dialogo darbotvarkes jau įtraukiami kaip standartiniai punktai.  

 

Visuotinai pritaikyta dalis šios geriausios praktikos – konsultacijos su pilietine visuomene tiek 

centrinėje buveinėje, tiek atitinkamoje šalyje ir informaciniai pranešimai po dialogo. Be to, 

2012 m., siekiant suteikti dialogui žmogaus teisių klausimais reikiamos medžiagos, buvo surengta 

12 tikslinių pilietinės visuomenės seminarų.  

 

2012 m. oficialūs dialogai žmogaus teisių klausimais vyko ar pakomitečių posėdžiai buvo surengti 

su šiais partneriais: Afrikos Sąjunga, Argentina, Armėnija, Azerbaidžanu, Brazilija, Baltarusija, 

Kambodža, Čile, Kinija, Kolumbija, Gruzija, Indonezija, Jordanija, Kirgizija, Laosu, Libanu, 

Meksika, Moldovos Respublika, Maroku, Pakistanu, Palestinos Administracija, Ukraina, 

Uzbekistanu ir Vietnamu. Konsultacijos žmogaus teisių klausimais vyko su Japonija, Rusija, JAV ir 

šalimis kandidatėmis (BJRM, Islandija, Juodkalnija ir Turkija).  

 

2012 m. buvo neįmanoma surengti nusistovėjusių dialogų žmogaus teisių klausimais posėdžių su 

Egiptu, Šri Lanka ir Tunisu. Posėdžiai su Alžyru, Indija, Izraeliu, Laosu, Tadžikistanu ir 

Turkmėnija buvo atidėti iki 2013 m. pradžios. Dialogas žmogaus teisių klausimais su Iranu 

sustabdytas nuo 2006 m. 
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Neoficialūs posėdžiai, visų pirma rengiami per videokonferencijas Niujorke ir Ženevoje, 

daugiašaliams žmogaus teisių klausimams ir prioritetams aptarti vyko ištisus metus dalyvaujant vis 

daugiau partnerių. 

 

Be to, beveik visos 79 Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno regiono šalys, kurios yra Kotonu 

susitarimo Šalys, pagal to susitarimo 8 straipsnį su ES veda dialogą, kuris apima įvykių, susijusių su 

pagarba žmogaus teisėms, demokratijos principais, teisine valstybe ir geru valdymu, reguliarų 

įvertinimą. Pagal Kotonu susitarimo 9 straipsnį žmogaus teisės, demokratiniai principai ir teisinė 

valstybė yra esminiai jo elementai, ir jiems taikoma 96 straipsnio nuostata dėl ginčų sprendimo, 

kurios pagrindu su atitinkama šalimi galima pradėti konsultacijas ir jai taikyti atitinkamas 

priemones, įskaitant (kraštutiniu atveju) susitarimo galiojimo sustabdymą. 2012 m. atitinkamos 

priemonės, įskaitant nuorodas į EIB skolinimą, tebebuvo taikytinos penkioms šalims: Zimbabvei, 

Fidžiui, Gvinėjai, Bisau Gvinėjai ir Madagaskarui.  

Be to, kelios valstybės narės 2012 m. vedė dvišalius dialogus su trečiosiomis šalimis. Šie dvišaliai 

dialogai palaikomi pagal ES dialogų žmogaus teisių klausimais sistemą, papildant juos pačių 

valstybių narių patirties ir specialių žinių elementais, pavyzdžiui, susijusiais su sėkmingais perėjimo 

prie demokratijos procesais. 

33. Veiksmingas ES išorės politikos priemonių naudojimas ir sąveika  

 

Nuostata dėl žmogaus teisių 2012 m. nebuvo naudojama kaip pagrindas naujoms ribojamosioms 

priemonėms trečiosioms šalims nustatyti. Pradėti debatai dėl nuostatos dėl žmogaus teisių taikymo 

kriterijų parengimo, kuriuose bus atsižvelgta į Europos Parlamento ir pilietinės visuomenės 

raginimus nuosekliau ir darniau su visomis šalimis partnerėmis taikyti šią nuostatą.  
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VII. DARBAS PASITELKIANT DAUGIAŠALES INSTITUCIJAS  

34. Veiksmingų daugiašalių santykių plėtojimas – 35. Veiksmingas naštos pasidalijimas JT 

kontekste  

 

ES yra visapusiškai įsipareigojusi plėtoti tvirtą ir veiksmingą daugiašalę žmogaus teisių sistemą, 

kuria skatinama toliau plėtoti ir visuotinai taikyti visuotinius žmogaus teisių standartus. ES aktyviai 

propaguoja savo prioritetus žmogaus teisių srityje tiek Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 

Trečiajame komitete, tiek Žmogaus teisių taryboje ir vis labiau su visų regionų šalimis susitaria 

vykdyti iniciatyvas, kuriomis iš tiesų prisidedama prie žmogaus teisių apsaugos ir skatinimo. 

2012 m. ES veiksmų plano žmogaus teisių ir demokratijos srityje 34 skirsnyje ES įsipareigojo 

dalyvauti minėtuose forumuose dar veiksmingiau – laikytis kasmetinio požiūrio į ES prioritetus ir 

sistemingai apie juos informuoti JT, taip pat sustiprinti esamą naštos pasidalijimo su valstybėmis 

narėmis sistemą. 

 

JT Generalinės Asamblėjos 67-a sesija 

 

Generalinės Asamblėjos 67-os sesijos metu Trečiojo komiteto (socialiniai, humanitariniai ir 

kultūriniai klausimai) posėdis oficialiai vyko nuo spalio 8 d. iki lapkričio 28 d., o jo darbo rezultatai 

JT plenariniame posėdyje buvo patvirtinti 2012 m. gruodžio mėn. 

 

Per sesiją Komitetas priėmė 61 rezoliuciją, 15 iš jų – po balsavimo. 

ES sėkmingai pasiekė posėdžiui numatytus pagrindinius savo tikslus: Trečiasis komitetas priėmė 

visas penkias ES iniciatyvas – pasiekta svarbių rezultatų. 

 



 

 
9431/13  rsl/IV/rsa 135 
PRIEDAS DG C   LT 

Rezoliucija dėl mirties bausmės moratoriumo, kurią pateikė plati tarpregioninė koalicija ir kurios 

rėmėjų skaičius buvo didesnis nei bet kada anksčiau, buvo priimta daugiau šalių balsuojant už ją nei 

ankstesniais metais; tai patvirtina tendenciją panaikinti mirties bausmę. 

 

Rezoliucija dėl žmogaus teisių Mianmare / Birmoje pirmą kartą nuo 2005 m. buvo priimta bendru 

sutarimu atsižvelgiant į reformas šioje šalyje ir ES prisiėmus įsipareigojimų atitinkamos šalies 

atžvilgiu. Joje palankiai įvertinta padaryta pažanga ir atkreiptas dėmesys į likusias žmogaus teisių 

problemas šalyje, be kita ko, likusius politinius kalinius, smurtą prieš Rohinjų tautybės atstovus ir jų 

diskriminavimą ir padėtį etniniuose regionuose. 

 

Išsamus tekstas apie nuolatinius žmogaus teisių pažeidimus KLDR buvo inicijuotas kartu su 

Japonija ir – nors netikėta, bet sveikintina – rezoliucija taip pat priimta be balsavimo. 

 

ES dar kartą Komiteto posėdyje iškėlė religijos ir tikėjimo laisvės klausimą, ir išsamus žmogaus 

teisėmis grindžiamas tekstas buvo priimtas bendru sutarimu. Islamo bendradarbiavimo 

organizacijos rezoliuciją, kuria kovojama su netolerancija, neigiamais stereotipais, stigmatizacija, 

diskriminacija, smurto kurstymu ir smurtu, pavyko konsoliduoti, nors ir daug derėtasi dėl priimtino 

teksto, atsižvelgiant į prieš pat sesijos pradžią pasirodžiusias reakcijas į internetinį vaizdo įrašą ir 

karikatūras.  

 

ES ir GRULAC pavyko pasiekti bendrą sutarimą dėl rezoliucijos dėl vaiko teisių, kurioje daug 

dėmesio skirta čiabuviams vaikams, taip pat pratęsti generalinio sekretoriaus specialiojo įgaliotinio 

smurto prieš vaikus klausimais įgaliojimai, jo finansavimą numatant iš įprasto JT biudžeto. 
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Be to, ES tvirtai pritarė konkrečioms šalims skirtoms rezoliucijoms dėl Irano ir Sirijos, kurios buvo 

priimtos balsuojant, nors šiais metais nebuvo pateikta jokių pasiūlymų susilaikyti nuo veiksmų. 

Kanados pasiūlyta rezoliucija dėl Irano, kuriai pritaria ES, buvo priimta už ją atidavus 80 balsų, o 

tai rodo, kad ši iniciatyva nuolat remiama. Rezoliuciją dėl žmogaus teisių Sirijoje pateikė arabų 

šalių vadovaujama plati tarpregioninė grupė ir ji buvo priimta sulaukus iki šiol didžiausio pritarimo 

balsuojant dėl konkrečiai šaliai skirtos rezoliucijos Trečiajame komitete.  

 

Komitete pasiekta pažangos kitose ES prioritetinėse srityse, pavyzdžiui, lyčių lygybės ir moterų 

skatinimo klausimais, be balsavimo priėmus rezoliuciją dėl visų formų smurto prieš moteris 

panaikinimo 1 ir pačią pirmą JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją, kuria pasmerkiamas moterų 

lyties organų žalojimas ir siekiama jį nutraukti. 

 

ES vieningai siekė didelės balsų daugumos balsuojant dėl rezoliucijų (13 iš 15) ir dirbo su 

trečiosiomis šalimis, kad patobulintų komitetui teikiamus tekstus, pavyzdžiui, rezoliuciją dėl 

rasizmo. ES laimėjimai JT Generalinės Asamblėjos 67-os sesijos Trečiajame komitete yra didelių 

kolektyvinių pastangų rezultatas – beveik visos valstybės narės dalijosi našta, o daug jų (12) 

dalyvavo pristatant nacionalines iniciatyvas 2. Be to, ES suvienijo jėgas informavimo ir lobizmo 

veiklai vykdyti.  

 

ES toliau dėjo pastangas siekdama stiprinti paramą lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių 

asmenų klausimams surengdama papildomą tarpregioninį aukšto lygio renginį vadovavimo kovai su 

homofobija svarbos klausimu; šiame renginyje dalyvavo JT generalinis sekretorius. 

 

                                                 
1 Pritarė daugiau kaip 100 rėmėjų iš visų regionų. 
2 Pastangų panaikinti visų formų smurtą prieš moteris intensyvinimas (NL + FR), Kankinimas ir kitoks žiaurus, 

nežmoniškas ar žeminantis elgesys arba baudimas (DK), Komitetas prieš kankinimą (DK), Tarptautinė 
konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo (SI + BE), Žmogaus teisės teisingumo 
administravimo srityje (AT), Neteisminis, neatidėliotinas ir savavališkas mirties bausmės vykdymas (SE), 
Tarptautinė konvencija dėl visų asmenų apsaugos nuo prievartinio dingimo (ARG, FR ir MO), JT 
nusikalstamumo prevencijos ir baudžiamojo teisingumo programos stiprinimas (IT), Kultūros vertybių 
grąžinimas arba atstatymas kilmės šalims (EL), Neįgaliųjų teisių konvencija ir jos fakultatyvus protokolas (SE, 
MX ir NZ), Vaiko teisių komitetas (SI ir Kosta Rika), Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro 
biuras (Šiaurės šalys). 
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Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba 

2012 m. ES ir vėl itin aktyviai dalyvavo trijose eilinėse Žmogaus teisių tarybos sesijose, taip pat 

vienoje neeilinėje sesijoje padėties Sirijoje klausimu. Ši šalis ištisus metus buvo svarbus Žmogaus 

teisių tarybos darbotvarkės klausimas; visose sesijose Taryba priėmė rezoliucijas dėl Sirijos, dvi iš 

jų pateikė ES. Tyrimo komisijos dėl Sirijos įgaliojimai buvo pratęsti iki 2013 m. kovo mėn.  

Be to, kovo mėn. vykusioje Tarybos sesijoje ES pateikė rezoliucijas dėl Mianmaro / Birmos ir 

Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (su Japonija), kuriomis pratęsiami atitinkamų 

specialiųjų pranešėjų įgaliojimai, taip pat iniciatyvą dėl religijos ir tikėjimo laisvės ir iniciatyvą dėl 

vaiko teisių (su GRULAC); visos jos buvo priimtos bendru sutarimu. ES taip pat pritarė rezoliucijai, 

kuria pratęsiami specialiojo pranešėjo Irano klausimais įgaliojimai. 

 

Birželio mėn. ES pateikė sėkmingą pasiūlymą nustatyti naujus konkrečiai šaliai skirtus įgaliojimus, 

kuris susilaukė tarpregioninės paramos, o rugsėjo mėn. buvo paskirtas specialusis pranešėjas 

padėties Baltarusijoje klausimais. Be to, remiant ES, Taryba paskyrė specialųjį įgaliotinį Eritrėjos 

klausimais ir pratęsė nepriklausomų ekspertų Haičio, Dramblio Kaulo ir Somalio klausimais 

įgaliojimus. 

 

Taryboje svarstyta padėtis kitose šalyse, įskaitant Tunisą (teigiami pokyčiai buvo akcentuoti ES 

pareiškime pagal 10 punktą dėl techninio bendradarbiavimo). Bahreino klausimu daugelis ES 

valstybių narių pritarė bendram tarpregioniniam pareiškimui (4 punktas), kuriam vadovavo 

Šveicarija ir kuriame išreiškiamas susirūpinimas dėl žmogaus teisių padėties ir raginama 

įgyvendinti Bahreino nepriklausomos tyrimų komisijos rekomendacijas ir bendradarbiauti su 

OHCHR. Paaiškėjo, kad sunku pasiekti ES vieningumą faktų apie Izraelio gyvenvietes nustatymo 

misijos išsiuntimo klausimu. 



 

 
9431/13  rsl/IV/rsa 138 
PRIEDAS DG C   LT 

Nuostabu tai, kad Žmogaus teisių tarybos sesijose 2012 m. išsiplėtė konkrečioms šalims skirtų 

iniciatyvų iniciatorių ratas, be kita ko, prisijungus Afrikos valstybių grupei, o prie Sirijos vadovybei 

skirtos iniciatyvos nuo rugsėjo mėn. prisijungė arabų šalių vadovaujama grupė.  

 

ES taip pat rėmė svarbų teminį Žmogaus teisių tarybos darbą. Ji aktyviai rėmė komisiją, sudarytą 

siekiant didinti informuotumą apie smurtą ir diskriminaciją dėl lytinės tapatybės ir seksualinės 

orientacijos, kuri sėkmingai dirbo nepaisant demonstratyvaus Islamo bendradarbiavimo 

organizacijos pasitraukimo. Be to, ES konstruktyviai prisidėjo prie rezoliucijų dėl smurto prieš 

moteris ir moterų diskriminacijos. ES toliau rėmė NVO dalyvavimą JT susitikimuose ir aiškiai 

pasisakė prieš represijas, kurios vykdomos prieš žmogaus teisių gynėjus, įskaitant tuos, kurie 

bendradarbiauja su JT žmogaus teisių mechanizmais.  

 

Be to, kelios ES valstybės narės, atskirai arba bendradarbiaudamos su trečiosiomis šalimis, 

sėkmingai propagavo temines iniciatyvas (pavyzdžiui, dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės 

valstybės, prekybos žmonėmis, savavališko sulaikymo, teisės į mokslą, saviraiškos laisvės ir 

interneto, šalies viduje perkeltų asmenų ir karo prievolės atsisakymo dėl įsitikinimų).  

ES taip pat siekė atkreipti Tarybos dėmesį į iniciatyvas, kuriomis iš tiesų prisidedama prie žmogaus 

teisių apsaugos ir propagavimo. Todėl ji su trečiosiomis šalimis partnerėmis vykdė su potencialiai 

probleminėmis iniciatyvomis (pavyzdžiui, Kubos rezoliucijos dėl teisės į taiką) susijusį darbą ir 

gynė žmogaus teisių visuotinį pagrįstumą ir taikymą rezoliucijos dėl tradicinių vertybių kontekste, 

nors vis dar nepasiekta gerų balsavimo rezultatų.  

Be to, ES išplėtė savo viešosios diplomatijos veiklą ir su kitomis šalimis surengė daugiau 

susitikimų, pavyzdžiui, kartu su Brazilija surengė papildomą renginį moterų žmogaus teisių gynėjų 

klausimais, kuriame gausiai dalyvauta. 
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Per tris sesijas ES sugebėjo išlikti vieninga, išskyrus nevienodą balsavimą dėl Izraelio gyvenviečių 

ir Rusijos pateiktų rezoliucijos dėl Libijos pakeitimų. Tačiau ES visokeriopai stengėsi, kad kartu ar 

dvišaliu pagrindu paskatintų Izraelį atnaujinti bendradarbiavimą su Žmogaus teisių taryba ir 

OHCHR po to, kai santykiai buvo nutraukti kovo mėn. sesijoje sudarius faktų apie Izraelio 

gyvenvietes nustatymo misiją. Be to, ES aiškiai pasisakė už visuotinio periodinio vertinimo 

visuotinimą ir paragino Izraelį bendradarbiauti su šiuo mechanizmu. 

 

ES biudžete numatytas metinis įnašas į OHCHR biudžetą tiksliniams biuro veiksmams remti, tačiau 

2012 m. parama yra išimtinio 10 mln. EUR vertės ad hoc įnašo į biuro biudžetą dalis. Dėl šios 

ad hoc paramos biuras galėjo susidoroti su nelauktai padidėjusiu darbo krūviu Šiaurės Afrikoje ir 

Azijoje; dėl jo vienu iš svarbiausių momentų mažiau sumažėjo finansinis narystės JT įnašas. 

36. Tvirtesni regioniniai žmogaus teisių mechanizmai  

 

ES parengė savo veiksmus regioniniams žmogaus teisių mechanizmams remti 2012 m. 

 

Dialogas žmogaus teisių klausimais su Afrikos Sąjunga vėl pagyvėjo, lapkričio mėn. surengus 

aukšto lygio posėdį, kurį AS vardu vedė naujoji AS politinių reikalų komisarė A. Abdullahi, o ES 

vardu – ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais Stavras Lambrinidis. Susitarta dėl 

siektinų rezultatų suintensyvinti bendradarbiavimą siekiant panaikinti mirties bausmę, dėl JT ST 

rezoliucijos 1325 (moterys, taika ir saugumas) įgyvendinimo ir dėl dalijimosi taikos palaikymo 

misijoms skirtais mokymo moduliais lyčių aspekto, vaikų ir žmogaus teisių srityse.  

 

Remiantis 2012 m. lapkričio 13 d. ES ir Arabų Valstybių Lygos Kairo deklaracija buvo inicijuotas 

bendradarbiavimas žmogaus teisių klausimais su Arabų Valstybių Lyga. Tame pačiame posėdyje 

priimta bendra darbo programa apima bendradarbiavimą žmogaus teisių klausimais; daug dėmesio 

joje skiriama dialogui ir keitimuisi žiniomis apie tarptautinių žmogaus teisių standartų 

įgyvendinimą, Arabų Valstybių Lygos žmogaus teisių mechanizmų rengimą ir žmogaus teisių 

klausimo integravimą į Arabų Valstybių Lygos veiklą. 
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Palaikydama dvišalius dialogus su Lotynų Amerikos šalimis, ES pakartojo, kad nepriklausomi 

regioniniai mechanizmai yra svarbūs ir kad būtina užtikrinti Amerikos žmogaus teisių sistemos 

acquis ir vientisumą.  

 

Buvo vykdomas dialogas su Islamo bendradarbiavimo organizacija, visų pirma įgyvendinant 

Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją 16/18 ir kitas bendru sutarimu grindžiamas rezoliucijas dėl 

kovos su religiniu nepakantumu ir religijos ar tikėjimo laisvės.  

 

Vykdant EDŽTRP finansuojamą projektą su Ramiojo vandenyno salų forumu buvo plėtojamas 

konkretus bendradarbiavimas tarptautinių žmogaus teisių priemonių ratifikavimo klausimais.  

 

ES skatino, kad ASEAN priimtų žmogaus teisių chartiją, ir atidžiai stebėjo jos priėmimo procesą, 

taip pat ragino laikytis tarptautinių žmogaus teisių standartų.  

 

Galiausiai, gruodžio mėn. Briuselyje, vykstant 14-ajam ES ir NVO forumui, kuris buvo skirtas 

regioninių mechanizmų vaidmeniui ir jų bendradarbiavimui su pilietine visuomene, regioniniai 

mechanizmai tvirtai paraginti įgyvendinti visuotinius žmogaus teisių standartus ir naudingai 

pasidalinta patirtimi šiuo klausimu. Šia galimybe pasinaudojo daug regioninių mechanizmų, 

kuriems atstovauta renginyje. Forumą pradėjo ES specialusis įgaliotinis S. Lambrinidis, prie jo 

prisidėjo JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė Navi Pillay, Europos Tarybos žmogaus teisių 

komisaras Nilsas Muižniekas, Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisijos pirmininkė C. Dupe Atoki, 

Europos Parlamento žmogaus teisių pakomitečio pirmininkė Barbara Lochbihler, Tarptautinės 

žmogaus teisių federacijos pirmininko pavaduotojas Arnoldas Tsunga, taip pat daug pilietinės 

visuomenės ir regioninių mechanizmų, pavyzdžiui, AVO, ESBO, ASEAN, Arabų Valstybių Lygos 

ir Islamo bendradarbiavimo organizacijos, atstovų. 
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Europos Taryba (ET)  

 

2012 m. ES ir Europos Tarybos bendradarbiavimas dar labiau suintensyvėjo. 2007 m. pasirašius 

susitarimo memorandumą abi organizacijos paliko reguliarius santykius tiek politiniu, tiek darbiniu 

lygiu pirmiausia bendradarbiavimo žmogaus teisių, teisinės valstybės ir demokratizacijos 

klausimais. 

 

Siekiant skatinti pagrindinių teisių apsaugą ES, Lisabonos sutartimi ES suteikti įgaliojimai 

prisijungti prie Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK). 2011 m. ekspertų lygiu sudaryto 

susitarimo projektas buvo toliau svarstomas ES Pagrindinių teisių darbo grupėje, nes esant tam tikrų 

opių prisijungimo aspektų reikia atsižvelgti į ES institucinės sąrangos ypatumus. 2012 m. 

birželio mėn. derybos buvo atnaujintos remiantis ES pasiūlytais pakeitimais. 

Komisijos pirmininkas, vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja ir atitinkami 

Komisijos nariai reguliariai susitinka su vyresniaisiais Europos Tarybos pareigūnais, įskaitant 

generalinį sekretorių ir žmogaus teisių komisarą. ES itin palankiai įvertino Europos Tarybos 

ekspertų organų darbą vykdant stebėseną ir konsultuojant Europos Tarybos valstybes nares 

žmogaus teisių standartų klausimais. 

Kaip kasmet, 2012 m. ES surengė kasmetines konsultacijas su Europos Taryba dėl savo plėtros 

dokumentų rinkinio. 2012 m. lapkričio mėn. ES taip pat konsultavosi su Europos Taryba ir jos 

stebėsenos organais rengdama metines Europos kaimynystės politikos pa žangos ataskaitas. ES 

toliau sėkmingai bendradarbiavo su Europos Tarybos žmogaus teisių komisaru, užmegzti 

tiesioginiai ir reguliarūs santykiai su neseniai paskirtu ES specialiuoju įgaliotiniu žmogaus teisių 

klausimais.  
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ES, finansuodama bendras programas ir veiklą, tebėra viena iš svarbiausių Europos Tarybos veiklos 

rėmėjų. ES ir Europos Taryba įgyvendina vis daugiau bendrų programų teisinės valstybės, 

demokratijos ir žmogaus teisių srityse, kurių vertė 2012 m. siekė 101 mln. EUR (Europos Sąjungos 

teikiamo bendro finansavimo norma yra vidutiniškai 89 %). Po daug žadančių Europos Tarybos 

Rytų partnerystės priemonės rezultatų, 2012 m. ES pradėjo ES ir Europos Tarybos „Demokratinės 

reformos pietinėse Viduržemio jūros regiono valstybėse stiprinimo programą“ (4,8 mln. EUR per 

30 mėnesių), pagal kurią skatinama pažanga žmogaus teisių, teisinės valstybės ir demokratizacijos 

srityse pietinėse Viduržemio jūros regiono valstybėse, laikantis ES peržiūrėtos Europos 

kaimynystės politikos krypties. Panašus tvirtesnio bendradarbiavimo požiūris buvo įgyvendintas su 

Vidurinės Azijos šalimis siekiant remti pažangą siekiant pliuralistinės demokratijos ir gero 

valdymo. Pagal „ES teisinės valstybės iniciatyvą Centrinėje Azijoje“ rengiama tolesnė veikla, 

susijusi su regionine Venecijos komisijos bendra programa, kuria siekiama parengti teisės aktus ir 

praktiką teisminių institucijų srityje. ES strategijos apžvalgoje, skirtoje Vidurinei Azijai, specialiai 

paminėta, kad Europos Tarybos kaimynystės politika labai remiamas saugumas ir stabilumas šiame 

regione.  

 

ESBO  

 

2012 m. ES tebebuvo viena iš svarbiausių ESBO veiklos rėmėjų ir labai prie jos prisidėjo. 

Sudarydama beveik pusę ESBO narių, kurių gretas 2012 m. papildė Mongolija, tapusi 57-ta 

dalyvaujančia valstybe, ES toliau rėmė ESBO pastangas stiprinti saugumą visais trimis jos darbo 

aspektais: 

• politiniu ir kariniu, 

• ekonominiu ir aplinkos,  

• ir žmogiškuoju aspektu. 
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Kalbant apie žmogiškąjį aspektą, 2012 m., kuriais ESBO pirmininkavo Airija, pasiekta 

nevienareikšmiškų rezultatų. Antrus metus iš eilės, nepaisant didelių pirmininkavusios valstybės ir 

ES pastangų, 2012 m. gruodžio mėn. Dubline vykusiame Ministrų tarybos posėdyje nepavyko 

pasiekti bendro sutarimo dėl ministrų sprendimų žmogiškojo aspekto klausimais priėmimo, visų 

pirma dėl to, kad tam tikros dalyvaujančios valstybės prieštaravo tam, kad būtų dar kartą patvirtinti 

prisiimti įsipareigojimai arba suintensyvintas ESBO darbas žiniasklaidos laisvės ir susirinkimų ir 

asociacijų laisvės srityje. Nors ir nepasiekta pažangos, ES toliau ESBO forumuose propaguos 

saviraiškos laisvę ir žiniasklaidos laisvę tiek internete, tiek kitur, skatins užtikrinti saugumą 

žurnalistams ir stiprinti susirinkimų ir asociacijų laisvę. 

 

Paaiškėjo, kad dėl skirtingų dalyvaujančių valstybių pozicijų neįmanoma užbaigti žmogiškojo 

aspekto renginių peržiūros, kurios tikslas – geresnis planavimas ir tolesnė veikla, kurią inicijavo 

Žmogiškojo aspekto komitetui pirmininkavusi Šveicarija ir toliau plėtojo ESBO pirmininkaujanti 

dalyvaujanti valstybė, tvirtai remiant ES. Nepaisant to, ES laikosi nuomonės, kad šiuo metu ESBO 

įsipareigojimų įgyvendinimo peržiūra vykdoma pakankamai gerai, jei tik netrūksta politinės valios 

– pati forma realiai nekelia problemų.  

 

ES toliau naudojosi galimybe ESBO savaitiniuose Nuolatinės tarybos posėdžiuose ir mėnesiniuose 

ESBO žmogiškojo aspekto komiteto posėdžiuose peržiūrėti 57 ESBO dalyvaujančių valstybių 

įsipareigojimus žmogaus teisių srityje ir rengti atvirus ir nuoširdžius debatus apie jų įgyvendinimą. 

Tokiuose forumuose buvo akcentuojami tam tikri ES susirūpinimą keliantys klausimai, susiję su 

žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, inter alia, su žurnalistų saugumu, lesbiečių, gėjų, 

biseksualių, transseksualių ir interseksualių asmenų teisėmis arba apskritai pilietine visuomene.  
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ES taip pat dalyvavo gegužės mėn. surengtame ESBO žmogiškojo aspekto seminare, kurio tema 

buvo teisinės valstybės sistema siekiant kovoti su prekyba žmonėmis (gegužės 14–16 d., Varšuva), 

ir trijuose papildomuose žmogiškojo aspekto susitikimuose šiais klausimais: kovos su rasizmu, 

netolerancija ir diskriminacija visuomenėje, pasitelkiant sportą (balandžio 19–20 d., Viena), 

rinkimų (liepos 12 d., Viena) ir susirinkimų ir asociacijų laisvės (lapkričio 8–9 d., Viena), taip pat 

pirmininkavusios dalyvaujančios valstybės konferencijoje interneto laisvės tema (birželio 18–19 d., 

Dublinas). Be to, ES delegacija Vienoje ir ES pagrindinių teisių agentūra surengė simpoziumą, kaip 

pagerinti romų ir sintų padėti ES. Taip ES galėjo remti ir suformuluoti temas, kurioms ES teikia 

prioritetą ESBO, pavyzdžiui, žiniasklaidos laisvės, be kita ko, internete, susirinkimų ir asociacijų 

laisvės ir visų formų tolerancijos ir nediskriminavimo temas.  

 

2012 m. gegužės mėn. ES padėjo susitarti dėl ESBO vaidmens sudarant palankesnes sąlygas 

Serbijos rinkimams Kosove.  

 

Rugsėjo 24 d. – spalio 6 d. Varšuvoje vyko kasmetinis žmogiškojo aspekto įgyvendinimo 

susitikimas. ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais Stavras Lambrinidis perskaitė ES 

pareiškimą atidarymo sesijoje ir surengė konsultacijas su partneriais ir pilietinės visuomenės 

organizacijomis, kurių dalyvavimas žmogiškojo aspekto įgyvendinimo susitikime nėra įprastas 

reiškinys. ES aktyviai dalyvavo darbinėse sesijose, kurių metu dalyvaujančios valstybės ir pilietinės 

visuomenės atstovai galėjo peržiūrėti savo žmogiškojo aspekto įsipareigojimus ir parengti 

rekomendacijas. Ta proga EIVT su keliomis valstybėmis narėmis sėkmingai finansiškai parėmė 

papildomą renginį kovos su neapykantos nusikaltimais prieš lesbietes, gėjus, biseksualius, 

transseksualius ir interseksualius asmenis tema. 

 

ES toliau palaikė glaudžius tarpusavio santykius su ESBO struktūromis per ES delegaciją Vienoje ir 

keitėsi informacija būstinių lygiu visų pirma klausimais, susijusiais su rinkimų stebėsena, su 

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuru, ESBO sekretoriatu ir atstovu žiniasklaidos laisvės 

klausimais. 
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EUROPOS PARLAMENTO INDĖLIS RENGIANT 2012 M. ES METINĘ ATASKAITĄ DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ 
IR DEMOKRATIJOS PASAULYJE 
 

Europos Parlamentas (EP) tebėra įsipareigojęs stiprinti žmogaus teises ir demokratinius principus. 

2012 m. žmogaus teisių pažeidimai buvo svarstomi plenarinėse sesijose ir nagrinėjami įvairiose 

parlamento rezoliucijose. Be to, žmogaus teisės yra neatsiejama Europos Parlamento Pirmininko 

darbo dalis; atitinkamus klausimus ištisus metus jis kėlė viešuose pareiškimuose ir aukšto lygio 

susitikimuose. Europos Parlamento komitetų lygiu su žmogaus teisėmis pasaulyje susiję klausimai 

konkrečiai nagrinėjami Užsienio reikalų komiteto Žmogaus teisių pakomitečio posėdžiuose. Šis 

pakomitetis palaiko glaudžius darbo santykius su Europos išorės veiksmų tarnyba, kitomis ES 

institucijomis ir žmogaus teisių srityje veikiančiomis NVO. 2012 m. Žmogaus teisių pakomitetis 

pirmą kartą oficialiai pasikeitė nuomonėmis su nauju ES specialiuoju įgaliotiniu žmogaus teisių 

klausimais – tuo remiantis bus rengiamos reguliarios konsultacijos ES žmogaus teisių politikos 

klausimais. Per uždarus informacinius ir ataskaitinius posėdžius Žmogaus teisių pakomitetis 

stebėjo, kaip vyksta EIVT su trečiosiomis šalimis palaikomi dialogai ir konsultacijos žmogaus teisių 

klausimais. Dėl didesnių procedūrinių įgaliojimų Žmogaus teisių pakomitetis 2012 m. galėjo 

prisiimti daugiau parlamento ataskaitų, įskaitant metinę žmogaus teisių ataskaitą ir ataskaitas dėl 

kitų pagrindinių svarbių klausimų, pavyzdžiui, ES žmogaus teisių strategijos ir ekonomikos krizės 

poveikio žmogaus teisėms. Per metus Žmogaus teisių pakomitetis kartu arba bendradarbiaujant su 

kitais atitinkamais komitetais arba tarpparlamentinėmis delegacijomis į posėdžius pakvietė kelis 

JT specialiuosius pranešėjus žmogaus teisių klausimais ir žinomus žmogaus teisių gynėjus.  
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Be to, Europos Parlamentas siekia, kad žmogaus teisių aspektas būtų integruotas į jo darbą, 

atsižvelgiant į tai, kad sutartyse skelbiama, jog visuotinės žmogaus teisės ir demokratija – tai 

vertybės, kuriomis grindžiama Sąjunga, ir pagrindiniai Sąjungos išorės veiksmų principai ir tikslai. 

Ši prioritetinė užduotis turi daug aspektų. Žmogaus teisių klausimai svarstomi Užsienio reikalų 

komitete, jam nagrinėjant Parlamento ataskaitas dėl ES užsienio politikos arba įvairių rūšių 

tarptautinius susitarimus, kuriuose esama nuostatų dėl žmogaus teisių. Komerciniai ir prekybos 

susitarimai, kuriuose esama nuostatų dėl žmogaus teisių, nagrinėjami Tarptautinės prekybos 

komitete. Vystymosi komitete ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komitete taip pat reguliariai 

nagrinėjami, pagal atitinkamą jų kompetenciją, ES išorės santykių žmogaus teisių aspektai. 

Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto pirmininkai bendrai pirmininkauja Paramos 

demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupei, kurios įgaliojimai buvo išplėsti, kad apimtų ne tik 

rinkimų stebėjimą, bet ir tolesnę veiklą po rinkimų ir apskritai demokratijos rėmimo veiklą. Piliečių 

laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui Europos Sąjungoje tenka pagrindinis vaidmuo 

pagrindinių laisvių srityje, taip pat didelė atsakomybė, susijusi su ES vidaus politikos išorės 

aspektais, pavyzdžiui, migracijos ir prieglobsčio politikos srityse. Konstitucinių reikalų komitete ir 

Teisės reikalų komitete nagrinėjami konstituciniai ir teisiniai klausimai, įskaitant ES prisijungimą 

prie Europos žmogaus teisių konvencijos, kuris taip pat turės įtakos ES išorės santykiams. Europos 

Parlamento tarpparlamentinės delegacijos, palaikydamos ryšius su atitinkamais asmenimis, pačios 

reguliariai kelia žmogaus teisių klausimus. 

 

2012 m. Europos Parlamentas daug dėmesio skyrė įvairiems politikos klausimams; iš jų galima 

išskirti šiuos svarbiausius klausimus: 
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ES žmogaus teisių politika 
 

Europos Parlamentas pripažino ir palankiai įvertino tai, kad 2012 m. atverstas naujas ES žmogaus 

teisių politikos istorijos puslapis – priimti ES strateginė programa ir veiksmų planas žmogaus teisių 

ir demokratijos srityje. Peržiūra buvo atliekama remiantis 2011 m. gruodžio mėn. Europos 

Komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės bendru komunikatu „Žmogaus teisės – svarbiausias ES išorės 

veiksmų elementas. Veiksmingesnio požiūrio formavimas“. Europos Parlamentas palankiai įvertino 

komunikatą ir nusprendė pateikti savo poziciją dėl peržiūros savo iniciatyva parengtoje ataskaitoje. 

 

Parlamentas skatino atlikti visapusišką ES žmogaus teisių politikos peržiūrą ir pritarė Tarybos 

trimis ramsčiais pagrįstam požiūriui į strateginio dokumento rengimą, veiksmų plano rengimą ir ES 

specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais skyrimą. EP jau seniai ragino imtis 

veiksmingesnių, labiau matomų ir darnesnių veiksmų ES žmogaus teisių politikos srityje ir jau 

ankstesnėse metinėse ataskaitose ragino paskirti ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais. 

 

ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais 
 

Europos Parlamento metinėje 2010 m. žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ataskaitoje, kuri 

priimta 2012 m. balandžio mėn., jau buvo nagrinėjamos tam tikros peržiūros galimybės ir vėl 

raginama paskirti ES specialųjį įgaliotinį. Birželio mėn. ES Užsienio reikalų tarybos posėdyje 

priėmus žmogaus teisių dokumentų paketą, Europos Parlamento metinėje 2011 m. žmogaus teisių ir 

demokratijos pasaulyje ataskaitoje, kuri priimta 2012 m. gruodžio mėn., buvo pabrėžta, kad būtina 

nemažinti tempo pasitelkus veiksmingą įgyvendinimą ir plataus užmojo veiksmus, įskaitant 

rekomendaciją paskirti ES specialųjį įgaliotinį Tibete ir naujo žmogaus teisių dokumentų rinkinio, 

visų pirma veiksmų plano, laikotarpio vidurio įvertinimą, ir kad svarbu plačiai konsultuotis su 

Parlamentu ir reguliariai jį informuoti, o pilietinę visuomenę svarbu įtraukti į dokumentų rinkinio 

įgyvendinimo veiklą. 
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Siekdamas pateikti savo nuomonę šiuo klausimu, 2012 m. birželio 13 d. EP priėmė rekomendaciją 

Tarybai dėl ES specialiojo įgaliotinio, kurioje pasisakė už tvirtus, nepriklausomus ir lanksčius 

įgaliojimus ir pabrėžė, kad įgaliojimai turėtų visiškai atitikti žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

universalumo ir nedalumo principus. 

 

Nors Parlamento pozicija didžia dalimi atitiko Tarybos pasiūlymus, EP taip pat rekomendavo tam 

tikrus įgaliojimų elementus, kurie skyrėsi nuo pirminio Tarybos pasiūlytų įgaliojimų projekto. Kai 

kurie iš jų buvo įtraukti į Užsienio reikalų tarybos priimtus galutinius įgaliojimus. Visų pirma EP 

pasiūlė dvejų metų trukmės įgaliojimus ir paragino skirti tinkamus finansinius ir žmogiškuosius 

išteklius, kad būtų užtikrintas ES specialiojo įgaliotinio darbo veiksmingumas. Rekomendacijoje 

taip pat atspindėtas EP raginimas sugriežtinti ES politikos atskaitomybę šioje srityje. EP pabrėžė 

pageidaujantis atlikti atitinkamą vaidmenį skyrimo procedūros metu ir vykdant priežiūrą per visą 

įgaliojimų galiojimo laikotarpį ir paprašė ES specialiojo įgaliotinio pasikeisti nuomonėmis dėl 

skyrimo. Tai buvo padaryta 2012 m. rugsėjo 3 d., pirmą dieną ES specialiajam įgaliotiniui pradėjus 

eiti pareigas, suteikiant jam galimybę viešai išdėstyti savo kadencijos viziją ir prioritetus. Be to, 

rekomendacijos tekste buvo primygtinai reikalaujama, kad ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių 

klausimais turėtų atitinkamam Europos Parlamento komitetui reguliariai teikti ataskaitas dėl 

žmogaus teisių padėties pasaulyje ir įgaliojimų įgyvendinimo būklės. 
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ES žmogaus teisių strategijos peržiūra 
 

Siekdamas pats prisidėti prie peržiūros proceso, 2012 m. EP savo iniciatyva priėmė ataskaitą šiuo 

klausimu. EP atkakliai siekė, kad po išsamios ir sistemingos peržiūros būtų parengta visapusiška ES 

žmogaus teisių politikos strategija – tai rodo pasirinktas pavadinimas.  

 

Per visą peržiūros procesą EP akcentavo, kad visos ES institucijos ir valstybės narės turi prisiimti 

bendrą ir nedalomą atsakomybę už tai, kad žmogaus teisės būtų ginamos ir propaguojamos visame 

pasaulyje, ir pabrėžė pageidaujantis aktyviai prisidėti prie pakeistos politikos sistemos 

įgyvendinimo ir jos įgyvendinimo priežiūros. Tuo remdamasis jis pasisakė už bendrą tarpinstitucinį 

pareiškimą dėl žmogaus teisių, kuriuo visos institucijos įsipareigotų laikytis bendrų pagrindinių 

principų ir tikslų. Deja, tai nebuvo pasiekta. 

 

Buvo sudaryta neoficiali kontaktinė grupė vykdomam su peržiūra susijusiam darbui ir strateginės 

programos bei veiksmų plano projektams aptarti. Paaiškėjo, kad ši kontaktinė grupė yra naudingas 

forumas, todėl ji tęsė darbą net ir birželio mėn. priėmus žmogaus teisių dokumentų rinkinį; jai 

patikėtas tolesnis darbas, susijęs su veiksmų planu, kaip išdėstyta EP ataskaitoje. 

 

Parlamentas itin akcentavo, kad reikia padidinti visos ES išorės veiksmų politikos bei šios politikos 

ir kitų politikos sričių nuoseklumą ir suderinamumą. EP paragino ES pereiti „nuo kalbų prie darbų“ 

ir sparčiai bei skaidriai įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus, ir pabrėžė, kad strateginė programa ir 

veiksmų planas atspindi ne maksimalias, o minimalias ES žmogaus teisių politikos užduotis. Be to, 

jis paragino Komisiją ir EIVT įgyvendinti savo įsipareigojimą laikytis „žmogaus teisėmis 

grindžiamo požiūrio“ per visą vystomojo bendradarbiavimo procesą. 
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EP ataskaitoje taip pat akcentuotas tarptautinių susitarimų ir nuostatų dėl žmogaus teisių klausimas 

ir paraginta prieš derantis dėl dvišalių ar daugiašalių susitarimų su trečiosiomis šalimis atlikti 

poveikio žmogaus teisėms vertinimą. Be to, EP paragino pagerinti ES žmogaus teisių politikos 

lyginamąją analizę ir vertinimą. 

 

Parlamentas ne tik skatino laikytis pagal naują strateginę programą ir veiksmų planą prisiimtų 

įsipareigojimų, bet ir paragino Komisiją pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, 

kuriuose būtų numatytas reikalavimas ES bendrovėms užtikrinti, kad jų vykdomais pirkimais 

nebūtų remiami konfliktų ir šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų kaltininkai, visų pirma atliekant 

mineralų tiekimo grandinės patikrinimus ir auditus. Be to, Parlamentas paragino Komisiją parengti 

ir viešai paskelbti ES įmonių, kurios, sudarydamos sandorius su autoritariniais režimais, tiesiogiai 

prisidėjo prie žmogaus teisių pažeidimų, sąrašą.  

 

Puikiai suvokdamas savo atsakomybę ir galimybes, Parlamentas paprašė suteikti galimybę tinkamai 

dalyvauti veiksmų plano įgyvendinimo etape ir pasisakė už sistemingesnę tolesnę veiklą ir 

glaudesnį bendradarbiavimą su ES institucijomis, taip pat su valstybių narių nacionaliniais 

parlamentais.  

 

Parlamentas pabrėžė, kad reikia patobulinti plenariniuose posėdžiuose vykstančių debatų dėl 

žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų modelį, kad debatai 

dažniau galėtų vykti plačiau dalyvaujant nariams, kad dokumentų rengimo metu būtų 

konsultuojamasi su pilietine visuomene ir kad būtų labiau reaguojama į žmogaus teisių pažeidimus 

bei kitus nenumatytus įvykius vietoje. Be to, EP pabrėžė, kad reikia geriau vykdyti tolesnę veiklą, 

susijusią su jo debatų rezultatais ir rezoliucijomis žmogaus teisių klausimais. Jis pripažino, kad 

žmogaus teisės turi būti geriau integruotos į jo paties veiklą, įskaitant sistemingą EP nuolatinių 

delegacijų požiūrį. Ataskaitoje taip pat akcentuota, kad reikia geriau išnaudoti A. Sacharovo 

premijos laureatų tinklo galimybes, ir rekomenduojama kasmet surengti žmogaus teisių gynėjams 

skirtą renginį. 
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Ataskaitoje dėl politikos suderinamumo vystymosi labui, kurią parengė Vystymosi komitetas ir kuri 

buvo priimta 2012 m. spalio mėn., taip pat pateiktos kelios svarbios politikos rekomendacijos dėl 

ES žmogaus teisių politikos, visų pirma dėl sąsajų su ES vystymosi politika. Ataskaitoje teigiama, 

kad diskusijose dėl politikos suderinamumo vystymosi labui reikia atsižvelgti į vystymosi, 

demokratijos, žmogaus teisių, gero valdymo ir saugumo aspektų tarpusavio priklausomumą. 

Parlamentas atkreipia dėmesį į tai, kad bendra gero valdymo sistema ir pagarba žmogaus teisėms 

gali paspartinti vystymąsi šalyse partnerėse, tačiau kartu įspėja, kad ES įsipareigojimų demokratijos 

ir žmogaus teisių srityse bei jos politikos, keliant tam tikras sąlygas, tinkamumą „galima užtikrinti 

tik jei kitos politikos sritys arba sąveikos su šalimis partnerėmis nenukreiptos prieš iniciatyvas, 

kurių imtasi siekiant sustiprinti žmogaus teises, žmonių saugumą ir demokratiją šalyse partnerėse“. 

Parlamentas taip pat pabrėžia, kad svarbu propaguoti moterų žmogaus teises pilietinėje, politinėje, 

socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje sferose, taip pat nacionaliniuose teisės aktuose. Kalbant 

konkrečiau apie politikos sritis, Parlamentas pritaria į migrantus orientuotam ir žmogaus teisėmis 

pagrįstam požiūriui į ES migracijos politiką ir ragina įsipareigojimus žmogaus teisių srityje įtraukti 

į visus žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimus.  
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Demokratijos rėmimas 
 

Europos Parlamentas, kaip vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija, yra tvirtai įsipareigojęs 

plėtoti ES politiką, kuria būtų remiama demokratija visame pasaulyje, kaip jau nurodyta ataskaitoje 

ir 2011 m. liepos mėn. rezoliucijoje dėl ES išorės politikos, kuria remiamas demokratijos diegimas. 

2012 m. kovo mėn. EP priėmė rekomendaciją dėl Europos demokratijos fondo (EDF) įsteigimo 

tvarkos, kuria remiama iniciatyva, tačiau tik užtikrinus, kad nebūtų dubliuojamos galiojančios 

priemonės ar ji nebūtų vykdoma jų sąskaita. Remdamasis rekomendacija, EP, kuriam atstovavo 

rekomendacijos pranešėjas, dalyvavo derybose dėl EDF statuto ir jo įsteigimo. EDF Valdančiojoje 

taryboje yra devyni EP nariai. Lapkričio mėn. Tarybos pirmininku išrinktas Užsienio reikalų 

komiteto pirmininkas, Vykdomajam komitetui taip pat pirmininkauja Parlamento atstovas. 

2012 m. buvo pateikti pasiūlymai dėl naujų išorės veiksmų finansavimo priemonių 2014–2020 m. 

laikotarpiu, įskaitant pasiūlymą dėl naujos Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 

priemonės (EDŽTRP). Liepos mėn. Užsienio reikalų komitetas patvirtino derybinę poziciją, kuria 

pranešėjui suteikti įgaliojimai pradėti derybas. Derybos prasidėjo 2012 m. lapkričio mėn. ir metų 

pabaigoje tebevyko. 
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Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupės sukūrimas 
 

Šiomis aplinkybėmis 2012 m. gegužės mėn. Europos Parlamento Rinkimų koordinavimo grupės 

įgaliojimai buvo išplėsti, kad apimtų ne tik rinkimų stebėjimą, bet ir tolesnę veiklą po rinkimų ir 

apskritai demokratijos rėmimo veiklą; ši grupė tapo Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo 

grupe 1. Buvo atnaujinta ir šios grupės sudėtis, į ją kaip ex officio nuolatiniai nariai įtraukti už 

žmogaus teises ir demokratiją ir už A. Sacharovo premijos laureatų tinklą atsakingas pirmininko 

pavaduotojas ir Žmogaus teisių pakomitečio pirmininkas.  

 

Taigi, Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupė teikia politines gaires ir vykdo 

priežiūrą šiose srityse: 

• rinkimų stebėsena ir tęstinė tolesnė veikla po rinkimų; 

• parlamentinės demokratijos skatinimas, įskaitant besiformuojančios demokratijos šalių, 

visų pirma kaimyninių, parlamentų darbuotojų ir narių mokymą, taip pat naujų 

e. demokratijos formų, paramos teisėkūrai ir programų, pavyzdžiui Euromedscola, 

kūrimo ir valdymo skatinimas; 

• veiklos, susijusios su A. Sacharovo premijos laureatų tinklu, ir su veiksmais, susijusiais 

su žmogaus teisėmis, valdymas; 

• veiklos, kuria siekiama remti parlamentus Vakarų Balkanų šalyse, įskaitant mokymo 

veiklą, valdymas.  

                                                 
1 2012 m. gegužės 16 d. Pirmininko konferencijos sprendimas. 
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EP rinkimų stebėjimo veikla 2012 m. 
 

2012 m. Europos Parlamentas toliau visapusiškai dalyvavo rinkimų stebėjimo veikloje. Stebėti 

rinkimų įvairiose šalyse trijuose žemynuose jis nusiuntė septynias delegacijas (į Senegalą, 

Armėniją, Alžyrą, Rytų Timorą, Gruziją, Ukrainą, Siera Leonę, taip pat antro raundo metu į 

Senegalą ir parengiamąją misiją į Ukrainą). Pirminis tikslas buvo įvertinti, ar rinkimų procedūros 

buvo vykdomos laikantis priimančiosios šalies nacionalinių teisės aktų ir jos tarptautinių 

įsipareigojimų dėl demokratinių rinkimų. EP delegacijos buvo įtrauktos į ES rinkimų stebėjimo 

misijas arba jungtines tarptautines rinkimų stebėjimo misijas su ESBO Demokratinių institucijų ir 

žmogaus teisių biuru, atsakingu už ilgalaikes misijas. 

 
Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupė paprašė parengti du tyrimus: pirmasis, 

„Siekiant teikti ES paramą taikiam galios perdavimui po rinkimų“, šios grupės posėdyje buvo 

pristatytas lapkričio 6 d. Šis tyrimas buvo sėkmingas, todėl jis buvo pristatytas ir 2012 m. 

lapkričio mėn. Vašingtone įvykusiame posėdyje, skirtame tolesnei veiklai, susijusiai su Principų 

deklaracija. Antrajame tyrime „Tolesnės veiklos, vykdomos pagal rinkimų stebėjimo misijos 

rekomendacijas, gerinimas“ analizuojama dabartinė rinkimų stebėjimo misijų rekomendacijų 

rengimo, įgyvendinimo ir tolesnės veiklos praktika. Šiuo tyrimu būtų galima remtis tobulinant 

metodiką, taikomą ES rinkimų stebėjimo misijų rekomendacijoms suformuluoti ir nustatyti jų 

kryptį, siekiant užtikrinti, kad jomis būtų patvariai prisidedama prie demokratijos rėmimo. 
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Be to, 2012 m. birželio 20 d. Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupė surengė EP 

posėdį rinkimų stebėjimo misijos rekomendacijų „Nuo rengimo prie įgyvendinimo“ tema. 

Remdamasi šiame posėdyje priimtomis rekomendacijomis, ji priėmė svarbų sprendimą patvirtinti 

rinkimų stebėjimo misijos rekomendacijas kaip „demokratijai skirto veiksmų plano“ atitinkamoje 

šalyje dalį ir įpareigoti vyriausiąjį stebėtoją, kuris galėtų būti laikomas tam tikru specialiuoju 

atstovu, užtikrinti tolesnę veiklą pagal rekomendacijas, remiant EP nuolatiniams organams.  

 

Tuo pačiu metu grupė toliau plėtojo bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, dalyvaujančiomis 

rinkimų stebėjimo veikloje ir savo misijų metu dirbančiomis kartu su Europos Parlamentu. 

 

Europos Parlamento parlamentinės demokratijos skatinimo biuras  

 

Tvirti parlamentai yra visų demokratinių sistemų, kuriomis užtikrinama pagarba žmogaus teisėms, 

pagrindas. 2012 m. EP sekretoriate įkurtame naujame Paramos demokratijai direktorate taip pat 

veikė Parlamentinės demokratijos skatinimo biuras. Šis biuras daugiausia dėmesio toliau skiria 

parlamentinių institucijų stiprinimui ir paramos išrinktiems parlamento nariams ir parlamento 

darbuotojams naujos ir besiformuojančios demokratijos šalyse teikimui. Tai visų pirma 

įgyvendinama rengiant pažintinius vizitus ir mokymo renginius bei nacionaliniams ar 

tarpvalstybiniams parlamentams ir jungtinėms parlamentinėms asamblėjoms užtikrinant tarpusavio 

konsultacijas ir keitimąsi geros praktikos pavyzdžiais. Taigi, 2012 m. Parlamentinės demokratijos 

skatinimo biuras surengė įvairių gebėjimų stiprinimo renginių, skirtų Panafrikos Parlamentui, 

EURONEST Jungtinei parlamentinei asamblėjai, Tanzanijos, Pietų Afrikos, Tuniso, Libijos, 

Kenijos, Ugandos, Pietų Sudano, Pakistano, Indijos, Afganistano ir Armėnijos parlamentams, taip 

pat Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (VAVEB) parlamentui. Ilgesnės, kelių savaičių 

trukmės programos buvo surengtos „Demokratijos bičiuliams“ iš Rytų partnerystės šalių ir iš 

Lotynų Amerikos ir Tuniso.  
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Vis daugiau PDSB veiksmų skiriama ES pietinėms kaimyninėms šalims. Užmegztas glaudesnis 

bendradarbiavimas su ES delegacijomis vietos lygiu, o EP nariai labiau tiesiogiai dalyvauja 

paramos veikloje. Parengta paramos Tuniso Parlamentui programa: joje numatyti dvišaliai veiksmai 

ir dalyvavimas Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) vykdomame paramos parlamentui 

projekte.   Pagal šią programą, parengtą glaudžiai bendradarbiaujant su ES delegacija Tunise ir 

JTVP, EP pirmą kartą tiesiogiai dalyvavo visapusiškame JTVP projekte. EP narys priklauso 

projekto valdymo komitetui. Programos pradžioje parlamentarams, personalui ir politinių partijų 

aktyvistams buvo surengti pažintiniai vizitai.  Bendradarbiavimo veikla regione taip pat skiriama 

Libijai, Marokui, Libanui, Jordanijai, Alžyrui ir moterims parlamentarėms.  

 

 

Tarptautiniai susitarimai, prekybos lengvatos ir žmogaus teisės 
 

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, EP įgijo daugiau galių sprendžiant klausimus, susijusius su 

tarptautiniais ES susitarimais, be kita ko, galią duoti pritarimą susitarimų su trečiosiomis šalimis 

sudarymui. Tiek Užsienio reikalų komitetas (AFET), tiek Tarptautinės prekybos komitetas (INTA) 

atitinkamose jų kompetencijos srityse atlieka svarbų vaidmenį susitarimų sudarymo klausimais.  
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Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (PBS) su Turkmėnistanu sudarymui Parlamentas 

pritarimo nedavė atsižvelgdamas į susirūpinimą keliančius žmogaus teisių klausimus. EP paprašė ir 

vėliau gavo pritarimą tam, kad būtų nustatytas visapusiškas  Parlamento ir Europos išorės veiksmų 

tarnybos (EIVT) tarpusavio mechanizmas, kad būtų išsamiai ir reguliariai informuojama, kaip 

įgyvendinamas PBS, visų pirma jo tikslai ir 2 straipsnis, įskaitant ES ir Turkmėnistano 

įgyvendinamų veiksmų rezultatų, susijusių su pokyčiais žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės 

valstybės srityse šioje šalyje, lyginamąją analizę.  

 

Žmogaus teisės taip pat buvo vienas iš svarbiausių klausimų daugelyje Europos Parlamente 

surengtų debatų, susijusių su prekybos klausimais, ypač su keliais tarptautiniais prekybos 

susitarimais. Europos Parlamentui paraginus į dokumentus, kurie buvo laisvosios prekybos 

susitarimų su Kolumbija ir Peru sudarymo pagrindas, pirmą kartą buvo įtrauktas skaidrus ir teisiškai 

privalomas veiksmų planas dėl žmogaus bei darbuotojų teisių ir aplinkosaugos standartų laikymosi 

gerinimo.  Ši veikla buvo tęsiama, ir pasiekta, kad prie minėtų dviejų susitarimų su Lotynų Amerika 

(Kolumbija ir Peru, taip pat Centrine Amerika), kuriems Europos Parlamentas davė pritarimą, 

pridedamose dvišalėse apsaugos nuostatose būtų numatyti sugriežtinti stebėsenos ir ataskaitų 

teikimo reikalavimai, ypač susiję su skyriais dėl tvarumo.   
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Tokiems klausimams kaip vaikų darbas ir priverstinis darbas taip pat daug dėmesio skirta 

diskusijoje, ar patvirtinti 2010 m. tarptautinį kakavos susitarimą arba ES ir Uzbekistano partnerystės 

ir bendradarbiavimo susitarimo tekstilės protokolą, kuriam Europos Parlamentas nedavė pritarimo 

atsižvelgdamas į susirūpinimą, kad nuimant medvilnės derlių naudojamas priverstinis darbas. 

Europos Parlamentui taip pat pirmą kartą teko vienos iš teisėkūros institucijų vaidmuo priimant 

naują reglamentą dėl Bendrosios lengvatinių muitų tarifų sistemos (BLS). Taikant Bendrąją 

lengvatinių muitų tarifų sistemą besivystančios šalys už kai kuriuos ar visus jų Europos Sąjungai 

parduodamus produktus moka mažesnius muitus; taip prisidedama prie jų ekonomikos augimo.  

Pagal BLS+ sistemą dar daugiau naudos gauna šalys, veiksmingai įgyvendinančios 27 svarbias 

konvencijas darbo, žmogaus, aplinkosaugos ir gero valdymo teisių ir taisyklių srityje. Europos 

Parlamentas pritarė požiūriui, kad reikia kryptingesnės BLS, tačiau suteikiant didesnį vaidmenį 

BLS+: nuo šiol prie sistemos galės prisijungti daugiau šalių, ir bus daugiau paskatų tai daryti, nes 

panaikinti kai kurie lengvatoms taikyti apribojimai.  

 

 

Arabų pavasaris ir žmogaus teisės 
 

Europos Parlamentas toliau įdėmiai stebėjo žmogaus teisių padėtį vykstant esminiams pokyčiams 

Arabų pasaulyje. 2012 m. balandžio mėn. Žmogaus teisių pakomitetis (DROI) surengė svarbų 

posėdį teisingumo Arabų pavasario šalyse klausimais. Keliuose kituose DROI posėdžiuose taip pat 

buvo aptarta žmogaus teisių padėtis Artimųjų Rytų–Šiaurės Afrikos regione, visų pirma didelis 

susirūpinimas dėl žmogaus teisių padėties Sirijos konflikto metu.   
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2012 m. spalio mėn. bendrame AFET ir DROI  posėdyje dalyvavo 2011 m. A. Sacharovo premijos 

laureatai Asmaa Mahfouz (Egiptas), Ahmedas El-Senussi (Libija) ir Ali Ferzatas (Sirija), siekiant 

aptarti padėtį ir demokratijos pagrindus Egipte, Libijoje bei Sirijoje.  2012 m. padarytuose 

pareiškimuose Pirmininkas M. Schulzas atkreipė dėmesį į susirūpinimą keliančius žmogaus teisių 

klausimus regione. Egipto klausimu jis akcentavo, kad pilietinės visuomenės organizacijų darbas ir 

saviraiškos laisvė yra itin svarbios sėkmingo perėjimo prie demokratijos sąlygos. Keliuose 

Pirmininko padarytuose pareiškimuose dėl padėties Sirijoje akcentuota sunki padėtis ir atsakomybės 

už žmogaus teisių pažeidimus svarba.   

 

Vizito į Jemeną metu DROI delegacija susitiko su nuteistaisiais mirties bausme 
 

2012 m. gegužės mėn. įvykusio DROI delegacijos vizito į Jemeną metu trys EP nariai per dvi 

dienas susitiko su įvairiais veikėjais, įskaitant Jemeno Vyriausybės ir Parlamento, politinių partijų, 

pilietinės visuomenės ir jaunimo grupių atstovus. Tuose susitikimuose delegacija kėlė atsakomybės 

už žmogaus teisių pažeidimus, padarytus 2011 m. sukilimo metu, mirties bausmės, moterų teisių ir 

vaikų santuokos klausimus.  Be to, delegacija su žmogaus teisių ministru ir teisės reikalų ministru, 

taip pat su JT generalinio sekretoriaus specialiuoju patarėju Jemene Jamaliu Benomaru aptarė 

Nacionalinio susitaikymo ir teisingumo pereinamuoju laikotarpiu įstatymą (tuo metu, kai jis buvo 

rengiamas).  DROI delegacija pareiškė remianti ES pastangas užtikrinti, kad nacionalinio dialogo 

procesas būtų įtraukus. Pranešime spaudai ji pabrėžė, kad vykdant teisingumą pereinamuoju 

laikotarpiu taip pat reikia nustatyti nuostatas, būtinas tiesai ir tikram susitaikymui užtikrinti, taip pat 

tinkamai atlyginti žalą aukoms. 
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EP nariai apsilankė Sanos centriniame kalėjime, kad susitiktų su kaliniais, kurie buvo nuteisti 

mirties bausme būdami nepilnamečiai. Po šio apsilankymo delegacija susitiko su Aukščiausiosios 

teismų tarybos pirmininku, kad EP nariai galėtų tiesiogiai aptarti šį klausimą.  Pareiškimas, kad 

Jemene mirties bausmė jokiam nepilnamečiui nebuvo įvykdyta, vėliau buvo paneigtas susitikime su 

žmogaus teisių NVO.  

 

DROI delegacija apsilankė pabėgėlių stovykloje Sirijos pasienyje 
 

2012 m. gruodžio mėn. įvykusio DROI vizito Turkijoje metu EP delegacija apsilankė KILIO 

pabėgėlių stovykloje pasienio su Sirija regione. Vizitas vyko tinkamu laiku, atsižvelgiant į greitai 

besikeičiančią pabėgėlių padėtį abipus sienos ir ES pastangas paspartinti humanitarinės pagalbos 

teikimą. Du delegacijai priklausantys EP nariai aptarė Sirijos pabėgėlių padėtį su žmonėmis KILIO 

stovykloje, taip pat su Sirijos piliečių atstovais, gyvenančiais ne įkurtose stovyklose.  Per šį 

susitikimą ir pokalbius su Turkijos pareigūnais delegacija sužinojo specifinės informacijos apie 

pabėgėlių padėtį ir Turkijai bei tarptautinei bendruomenei kylančias problemas.  
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DROI delegacija Bahreine 
 

2011 m. priėmus kelias Parlamento rezoliucijas dėl Bahreino, Žmogaus teisių pakomitetis toliau 

atidžiai stebėjo žmogaus teisių padėtį šioje šalyje. 2012 m. balandžio mėn. pakomitetis išklausė 

Abdulhadi al-Khawajos, tuo metu buvusio kritinės būklės viename iš Bahreino kalėjimų, dukters 

liudijimą. 2012 m. gruodžio mėn. DROI delegacija, sudaryta iš keturių EP narių, apsilankė 

Bahreine. Susitikimas su plačiam Bahreino visuomenės spektrui atstovaujančiais dalyviais, įskaitant 

vyriausybės pareigūnus, pilietinės visuomenės organizacijas ir žmogaus teisių pažeidimų aukas, 

delegacijai suteikė galimybę susipažinti su žmogaus teisių padėtimi šalyje ir tęsti veiklą, susijusią su 

joje nuo Arabų pavasario pradžios įvykusiais pokyčiais.  

 

EP nariai galėjo apsilankyti Jau kalėjime, kuriame susitiko su Abdulhadi al-Khawaja, Nabeeliu 

Rajabu ir Ibrahimu Sharifu – juos visus tris tarptautinės žmogaus teisių organizacijos laiko sąžinės 

kaliniais. Lankydamiesi Jau kalėjime EP nariai galėjo iš arti pamatyti šių vyrų, iš kurių du buvo 

konkrečiai paminėti ankstesnėse EP rezoliucijose, gyvenimo sąlygas. Susitikimuose su Bahreino 

pareigūnais, įskaitant teisingumo ministrą ir Parlamento narius, delegacija iškėlė tam tikrus 

žmogaus teisių klausimus. Visų pirma EP nariai pasinaudojo proga aptarti ir paremti Bahreino 

nepriklausomos tyrimo komisijos (BICI) ir JT visuotiniame periodiniame vertinime dėl šalies 

pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.  
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Įmonių socialinė atsakomybė 
 

2012 m. EP aktyviai domėjosi įmonių socialinės atsakomybės klausimu. Įmonių socialinės 

atsakomybės išorės politikos aspekto klausimu Žmogaus teisių pakomitetis parengė nuomonę dviem 

EP komiteto savo iniciatyva parengtiems pranešimams, priimtiems atsižvelgiant į Komisijos 

komunikatą dėl atnaujintos įmonių socialinės atsakomybės strategijos (priimta plenariniame 

posėdyje 2013 m. vasario mėn.). Siekiant gauti informacijos šioms rezoliucijoms parengti, 

Vystymosi ir Tarptautinės prekybos komitetuose, taip pat Žmogaus teisių pakomitetyje buvo 

surengti įvairūs susitikimai su ekspertais įmonių socialinės atsakomybės išorės aspektams aptarti.  

 

Rekomendacijose buvo pasiūlyta aktyvesnė, įtraukesnė ir skaidresnė įmonių socialinės atsakomybės 

principų laikymosi ES prekybos politikoje stebėsena, aiškūs pažangos vertinimo rodikliai ir 

tarptautinio teisinio bendradarbiavimo sistema, kurią sukurs ES ir dvišalius prekybos susitarimus 

pasirašiusios trečiosios šalys, kad būtų užtikrinta, jog dėl įmonių socialinės atsakomybės principų 

pažeidimo nukentėję asmenys galėtų veiksmingai naudotis teise kreiptis į teismą šalyje, kurioje 

įvyko pažeidimas. EP komitetai taip pat pareiškė pritariantys tarptautinių teisminių procedūrų 

nustatymui, kad prireikus būtų užtikrinta, kad įmonės už padarytus teisės pažeidimus būtų 

nubaustos. Jie pavedė Komisijai daugybę užduočių, be kita ko, santykiuose su trečiosiomis šalimis 

užtikrinti tinkamą informavimą ir gebėjimų stiprinimą priimančiųjų šalių vyriausybių lygiu, kad 

būtų užtikrintas veiksmingas su įmonių socialine atsakomybe susijusių teisių įgyvendinimas, ir 

teikti ES paramą trečiųjų šalių vyriausybėms įgyvendinant socialines ir aplinkosaugos reguliavimo 

nuostatas bei veiksmingą kontrolės tvarką.  
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Tvirta pozicija prieš diskriminaciją 
 

Parlamento rezoliucijose tvirtai pasisakyta prieš diskriminaciją. Parlamentas metinėse ataskaitose 

dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2010 m. (priimta 2012 m. balandžio mėn.) ir 2011 m. 

(priimta 2012 m. gruodžio mėn.) primygtinai ragina ES darbotvarkėje numatyti, kad vedant ES ir 

trečiųjų šalių politinį dialogą žmogaus teisių klausimais būtų svarstoma įtraukesnė ir išsamesnė 

nediskriminavimo, inter alia, dėl religijos ar tikėjimo, lyties, rasinės ar etninės kilmės, amžiaus, 

negalios, lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės, apibrėžtis. 

 

Keliose skubos rezoliucijose Parlamentas išreiškė susirūpinimą dėl diskriminacijos dėl etninės 

kilmės ar religijos.  Rohinjų etninei grupei priklausančių musulmonų persekiojimas 

Mianmare / Birmoje, mažumoms priklausančių asmenų diskriminacija Irane ir mergaičių 

diskriminacija Pakistane – visi šie klausimai buvo iškelti 2012 m. priimtose Parlamento 

rezoliucijose.  Gruodžio mėn. priimtoje metinėje ataskaitoje buvo primygtinai reikalaujama imtis 

aktyvesnių ir efektyvesnių veiksmų kovojant su diskriminacija dėl priklausymo kastai. Gruodžio 

mėn. buvo priimta speciali skubos rezoliucija šiuo klausimu. 
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Metinėje ataskaitoje Parlamentas smerkia bet kokią netoleranciją, diskriminaciją ar smurtą dėl 

religijos ar tikėjimo, nepaisant to, kur ir kieno atžvilgiu taip elgiamasi, ar tai nukreipta prieš 

religingus žmones, tikėjimo atsisakiusius ar netikinčius asmenis. Ataskaitoje taip pat išreikštas 

didelis susirūpinimas dėl to, kad įvairiose šalyse tokių veiksmų, vykdomų prieš religinių mažumų 

atstovus, daugėja. Konkrečiau, Parlamentas ragina ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių 

klausimais, Komisiją ir EIVT palaikant ES dialogus su trečiosiomis šalimis žmogaus teisų 

klausimais spręsti diskriminacinio ir kurstytojiško turinio, pavyzdžiui, žiniasklaidos turinio, ir 

kliūčių laisvai išpažinti tikėjimą problemas. 

 

Nurodytose metinėse ataskaitose taip pat išdėstyta Parlamento pozicija dėl lesbiečių, gėjų, 

biseksualių, transseksualių ir interseksualių (LGBTI) asmenų teisių. Prievartos prieš lesbietes ir 

lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT) asmenų teisių Afrikoje klausimai taip pat buvo 

nagrinėjami 2012 m. liepos mėn. priimtoje ypatingos skubos rezoliucijoje. Gruodžio mėn. 

Parlamento metinėje ataskaitoje raginama, kad ES vyriausiasis įgaliotinis ir specialusis įgaliotinis 

žmogaus teisių klausimais sistemingai keltų šiuos klausimus, ir pritarė tam, kad būtų parengtos 

privalomos ES gairės šioje srityje. 
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A. Sacharovo premija už minties laisvę 

 

A. Sacharovo premija už minties laisvę pagerbiami ypatingi žmonės, kovojantys su netolerancija, 

fanatizmu ir priespauda, kad apgintų žmogaus teises ir saviraiškos laisvę. Ji pavadinta Tarybų 

Sąjungos fiziko ir politinio disidento Andrėjaus Sacharovo vardu; nuo 1988 m. Europos 

Parlamentas kasmet ją skiria asmenims ar organizacijoms už reikšmingą indėlį kovojant už 

žmogaus teises ar demokratiją. 2013 m. Europos Parlamentas pažymės 25-ąją A. Sacharovo 

premijos sukaktį.  

 

Du 2012 m. Europos Parlamento skirtos A. Sacharovo premijos už minties laisvę laureatai yra Irano 

aktyvistai teisininkė Nasrin Sotoudeh ir kino režisierius Jafaras Panahi. Nasrin Sotoudeh yra žymi 

Irano teisininkė žmogaus teisių srityje, ginanti opozicijos aktyvistus, moteris, sąžinės kalinius ir 

nepilnamečius, kuriems gresia mirties bausmė.  Ji buvo įkalinta 2010 m. rugsėjo mėn. apkaltinus 

„propagandos skleidimu“ ir valstybės saugumui kenkiančiu sąmokslu ir dabar atlieka šešerių metų 

laisvės atėmimo bausmę Evino kalėjime Teherane. Ji nutraukė sveikatai pavojingą 49 dienų bado 

streiką tik po to, kai Irano valdžios institucijos jos 12 metų dukteriai panaikino draudimą keliauti.  

 

Tarptautiniu mastu pripažinto kino režisieriaus Jafaro Panahi darbuose dažnai akcentuojama 

moterų, vaikų ir neturtingųjų padėtis bei patiriami sunkumai Irane. 2010 m. jis buvo suimtas, o 

vėliau nuteistas kalėti šešerius metus (bausmė dar neįvykdyta, bet tai gali įvykti bet kuriuo metu), 

jam uždrausta 20 metų kurti filmus, išvykti iš Irano ir kalbėtis su žiniasklaida. Nepaisant to, jam 

pavyko suorganizuoti, kad 2011 m. iš šalies būtų slapta išvežtas jo filmas „Tai ne filmas“.   
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Kadangi Jafarui Panahi ir Nasrin Sotoudeh nebuvo leista išvykti iš Irano dalyvauti premijos 

įteikimo ceremonijoje, kuri turėjo įvykti 2012 m. gruodžio 12 d. Strasbūre, laureatams atstovavo 

2003 m. Nobelio premijos laureatas Dr. Shirinas Ebadi, Irano juristų asociacijos įkūrėjas Karimas 

Lahidji, Jafaro Panahi duktė Solmaz Panahi, „Cinémathèque Française“ prezidentas Costa-Gavras ir 

„Cinémathèque Française“ generalinis direktorius Serge'as Toubiana.  

 

„Mes Europos Parlamente visapusiškai remiame mūsų laureatų reikalavimą siekti teisingumo ir 

laisvės Irane ir gerbti pagrindines teises bei laisves. Mes pagerbiame šiuos žmones, kurie kovoja už 

geresnį Iraną,“ – pasakė Pirmininkas Martinas Schulzas A. Sacharovo premijos įteikimo 

ceremonijoje ir užbaigdamas paragino nedelsiant paleisti į laisvę Nasrin Sotoudeh.  

 

2012 m. atrinktų kandidatų sąraše buvo du asmenys: įkalintas Baltarusijos žmogaus teisių aktyvistas 

Alesis Bialiackis ir Rusijos pankroko grupė „Pussy Riot“. Kiti 2012 m. nominuoti kandidatai buvo:  

Teisinės pagalbos, paramos ir sprendimų centro, padedančio Pakistano įstatymų dėl šventvagystės 

aukoms, įkūrėjas ir direktorius Josephas Francis ir trys įkalinti Ruandos opozicijos politikai 

Victoire'as Ingabire'as Umuhoza, Déogratias Mushayidi ir Bernard'as Ntaganda.  

 

A. Sacharovo premijos laureatų tinklas yra Europos Parlamento iniciatyva, kuria siekiama palaikyti 

abipusiai naudingus glaudžius ryšius su ankstesniais laureatais.  2012 m. spalio mėn. Pirmininkas 

Martinas Schulzas surengė kasmetinius A. Sacharovo premijos tinklo debatus „Balsai už 

demokratiją. Formuojamas pilietiškumas“, kuriuose dalyvavo trys 2011 m. laureatai: Asmaa 

Mahfouz (Egiptas), Ahmedas El-Senussi (Libija) ir Ali Ferzatas (Sirija). Tai buvo pirmas 

A. Ferzato apsilankymas Europos Parlamente, nes 2011 m. A. Sacharovo premijos įteikimo metu jis 

dar nebuvo išgijęs po režimo rėmėjų Damaske įvykdyto žiauraus jo sumušimo. Jį šiltai sutiko EP 

nariai, ES specialusis pranešėjas žmogaus teisių klausimais ir pilietinė visuomenė. 
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Žmogaus teisės ir tarpparlamentinė veikla 
 

Europos Parlamentas taip pat bendradarbiauja su parlamentais visame pasaulyje per 

tarpparlamentinį bendradarbiavimą ir jungtines parlamentines asamblėjas. Tarpparlamentinės 

delegacijos, atsakingos už santykius su trečiosiomis šalimis, dalyvauja įvairioje su žmogaus 

teisėmis susijusioje veikloje, remdamosi 2011 m. priimtomis gairėmis. Žmogaus teisių klausimai 

dažnai yra neatskiriama misijų trečiosiose šalyse dalis: pagal programas paprastai rengiami 

susitikimai su atitinkamomis nacionalinėmis žmogaus teisių komisijomis ir NVO bei pilietinės 

visuomenės organizacijomis, veikiančiomis žmogaus teisių srityje.  Žmogaus teisių klausimai taip 

pat įtraukiamai į Briuselyje ir Strasbūre vykstančių oficialių susitikimų darbotvarkes. 

 

Tarpparlamentiniai susitikimai gali būti proga imtis tolesnių veiksmų atsižvelgiant į Parlamento 

rezoliucijas ir pranešimus. Tai buvo padaryta 2012 m. birželio mėn. Parlamentinio 

bendradarbiavimo komiteto susitikimo su Azerbaidžiano atstovais diskusijose po to, kai 

gegužės mėn. buvo priimta skubos rezoliucija. Kitas pavyzdys – tvirta Parlamento pozicija dėl 

mirties bausmės buvo išdėstyta atitinkamų EP delegacijų susitikimuose su atitinkamais aukšto lygio 

pareigūnais Singapūre ir Japonijoje. Panašiai į Parlamento pranešimus dėl paramos žmogaus teisių 

gynėjams buvo atsižvelgta ES ir Meksikos jungtinio parlamentinio komiteto veikloje – buvo 

pareikšta parama teisėkūros iniciatyvoms Meksikoje, kuriomis remiantis 2012 m. buvo priimti 

įstatymai dėl žmogaus teisių gynėjų ir žurnalistų apsaugos. 
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2012 m. liepos mėn. įvykusio tarpparlamentinio vizito į Pakistaną metu susitikime tiek su 

priimančiosios šalies parlamentarais, tiek su Vyriausybe buvo iškeltas klausimas, ar Pakistanas 

atitinka BLS+ prekybos priemonės reikalavimus, ir buvo ypač akcentuotas žmogaus teisių sąlygos 

aspektas. EP delegacija pabrėžė, kad tam, kad BLS+ taptų realia galimybe, būtina užtikrinti 

veiksmingą žmogaus teisių teisinių priemonių (JT konvencijų, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir 

politinių teisių paktą ir Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą) taikymą.   

 

Parlamento tarpparlamentinės delegacijos taip pat daug dėmesio skiria A. Sacharovo premijos 

laureatams. 2012 m. įvyko turbūt ryškiausias susitikimas – 2012 m. vasario mėn. įvykusio vizito į 

Mianmarą / Birmą metu EP delegacija Pietryčių Azijoje ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijoje 

(ASEAN) galėjo susitikti su A. Sacharovo premijos laureate ir opozicijos lydere Aung San Suu Kyi.  

 

Jungtinėse parlamentinėse asamblėjose susitinka EP nariai ir trečiųjų šalių parlamentų nariai, kad 

aptartų bendras problemas, įskaitant žmogaus teisių ir demokratijos klausimus. Yra įsteigtos šios 

jungtinės parlamentinės asamblėjos: AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja, Viduržemio jūros 

regiono valstybių sąjungos parlamentinė asamblėja, Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinė 

asamblėja ir EURONEST parlamentinė asamblėja.   

 

2012 m. balandžio mėn. EURONEST parlamentinė asamblėja (PA) priėmė dvi atitinkamas 

rezoliucijas dėl iššūkių, susijusių su demokratijos ateitimi, ir rezoliuciją dėl Julijos Tymošenko 

padėties. EURONEST PA Politinių reikalų, žmogaus teisių ir demokratijos komitetas toliau 

išsamiose diskusijose svarstė rezoliucijose aptariamus klausimus, įskaitant demokratizacijos 

procesus, rinkimus, žiniasklaidos laisvę ir pilietinės visuomenės vaidmenį. 
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2012 m. AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja priėmė kelias rezoliucijas skirtingomis 

temomis, į kurias įtraukė žmogaus teisių aspektą, ir tam tikrais atvejais daug dėmesio skyrė AKR 

valstybėse padarytiems pažeidimams.  Visų pirma Asamblėja iškėlė žmogaus teisių pažeidimų 

Libijoje, Somalyje, Malyje ir  Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje klausimą.  

Asamblėja taip pat nagrinėjo kasybos socialinį poveikį ir poveikį aplinkai AKR valstybėse 

nurodydama darbuotojų ir kasybos regionuose gyvenančių žmonių žmogaus teises ir laikėsi 

pozicijos, kad „galimybė gauti tinkamo maisto yra visuotinė žmogaus teisė“. Isaaco Davido ir kitų 

politinių kalinių padėtis Eritrėjoje, taip pat žymaus Etiopijos žurnalisto Eskinderio Negos atvejis 

buvo aptarti Asamblėjos biure. 

 

*** 

 

Apskritai ši veikla rodo Parlamento įsipareigojimą konstruktyviai prisidėti vykdant užduotį 

integruoti žmogaus teisių klausimus į ES išorės santykius, kaip apibrėžta pagrindinėse Europos 

Sąjungos sutartyse. Visoms ES institucijoms bus keliamas bendras uždavinys – naudoti naujai 

sukurtas institucines priemonės ir politikos priemones, siekiant dar labiau padidinti ES politikos 

veiksmingumą šioje srityje.  
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Parlamento pranešimai žmogaus teisių ir demokratijos klausimais 

 

• Moterų padėtis Šiaurės Afrikoje, 2012 m. kovo 12 d. 

• Žmogaus teisių padėtis pasaulyje ir Europos Sąjungos politika šioje srityje, įskaitant 

poveikį strateginei ES žmogaus teisių politikai, 2012 m. balandžio 18 d.   

• Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse, 

2012 m. rugsėjo 11 d.   

• Skaitmeninės laisvės strategija ES užsienio politikoje, 2012 m. gruodžio 11 d. 

• ES žmogaus teisių strategija. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES žmogaus teisių 

strategijos peržiūros, 2012 m. gruodžio 13 d. 

• Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos 

Sąjungos politika šioje srityje, 2012 m. gruodžio 13 d.  

 



 

 
9431/13  rsl/SG/iv 171 
PRIEDAS DG C   LT 

Rezoliucijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (skubos 
rezoliucijos) 

• Mirties bausmė Baltarusijoje, ypač Dzmitrijaus Kanavalavo ir Vladzislavo Kavaliovo 

atvejai, 2012 m. vasario mėn. 

• Egiptas: naujausi įvykiai, 2012 m. vasario mėn. 

• Mirties bausmė Japonijoje, 2012 m. vasario mėn. 

• Prekyba žmonėmis Sinajuje, ypač Solomono W. atvejis, 2012 m. kovo mėn. 

• Palestina: Izraelio pajėgų reidai Palestinos televizijos stotyse, 2012 m. kovo mėn. 

• Žmogaus teisių pažeidimai Bahreine, 2012 m. kovo mėn. 

• Venesuela: galimas Venesuelos pasitraukimas iš Amerikos šaliu žmogaus teisiu 

komisijos, 2012 m. gegužes mėn.  

• Žmogaus teisių padėtis Azerbaidžane, 2012 m. gegužės mėn. 

• Pabėgėlių iš Šiaurės Korėjos padėtis, 2012 m. gegužės mėn. 

• Žmogaus teisių ir saugumo padėtis Sahelio regione, 2012 m. birželio mėn. 

• Nebaudžiamumas Filipinuose, 2012 m. birželio mėn.   

• Etninių mažumų padėtis Irane, 2012 m. birželio mėn. 

• Prievarta prieš lesbietes ir lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT) asmenų 

teisės Afrikoje, 2012 m. liepos mėn.  

• Žodžio laisvė Baltarusijoje ir ypač Andrzejaus Poczobuto atvejis, 2012 m. liepos mėn.  

• Skandalas dėl priverstinių abortų Kinijoje, 2012 m. liepos mėn. 

• Pietų Afrika: streikuojančių kasyklų darbininkų žudynės, 2012 m. rugsėjo mėn.  

• Rohinjų etninei grupei priklausančių musulmonų persekiojimas Birmoje (Mianmare), 

2012 m. rugsėjo mėn. 

• Azerbaidžanas: Ramilo Safarovo atvejis, 2012 m. rugsėjo mėn. 

• Žmogaus teisių padėtis Jungtiniuose Arabų Emyratuose, 2012 m. spalio mėn. 

• Mergaičių diskriminacija Pakistane ir ypač Malalos Yousafzai atvejis, 2012 m. 

spalio mėn.  

• Padėtis Kambodžoje, 2012 m. spalio mėn. 

• Žmogaus teisių padėtis Irane, ypač masiškai vykdomos mirties bausmės ir neseniai 

įvykusi tinklaraštininko Sattaro Beheshti mirtis, 2012 m. lapkričio mėn. 

• Padėtis Birmoje, ypač toliau vykdomas smurtas Rachinų valstijoje, 2012 m. 

lapkričio mėn. 

• Migrantų padėtis Libijoje, 2012 m. lapkričio mėn. 

• Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje, 2012 m. gruodžio mėn.  

• Diskriminacija dėl priklausymo kastai Indijoje, 2012 m. gruodžio mėn.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//LT
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Kitos rezoliucijos dėl žmogaus teisių ir demokratijos 

 

• Parlamento pozicija dėl JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos, 2012 m. 

vasario 16 d.  

• Rekomendacija Tarybai dėl galimo Europos demokratijos fondo (EDF) įsteigimo 

tvarkos, 2012 m. kovo 29 d.  

• Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl ES specialiojo įgaliotinio žmogaus 

teisių klausimais, 2012 m. birželio 13 d. 

• Padėtis Sirijoje, 2012 m. vasario 16 d. 

• Padėtis Ukrainoje, Julijos Tymošenko atvejis, 2012 m. gegužės 24 d. 

• Moterų padėtis karo sąlygomis, 2012 m. balandžio 18 d.  

• Padėtis Birmoje (Mianmare), 2012 m. balandžio 20 d.  

• Moterų lyties organų žalojimas, 2012 m. birželio 14 d.  

• Rinkimų Kongo Demokratinėje Respublikoje stebėjimas, 2012 m. birželio 18 d.  

• Teisingumo naudojimas Rusijoje politiniais tikslais, 2012 m. rugsėjo 13 d.  

• Padėtis Sirijoje, 2012 m. rugsėjo 13 d. 

• Rinkimai Baltarusijoje, 2012 m. spalio 26 d. 

• Rinkimai Gruzijoje, 2012 m. spalio 26 d. 

• Padėtis Ukrainoje, 2012 m. gruodžio 13 d. 
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Žmogaus teisių pakomitečio delegacijos 

 

• Ženeva / Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba, 2012 m. kovo 5–7 d. 

• Jemenas, gegužės 1–4 d.   

• Niujorkas / Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja (kartu su Užsienio reikalų komitetu), 

spalio 28–31 d. 

• Bahreinas, gruodžio 18–21 d.  

• Turkija (įskaitant Sirijos pasienį), gruodžio 19–21 d.  

 

Svarstymai Žmogaus teisių pakomitetyje 

 

• Amerikos žmogaus teisių mechanizmas  

• Žmogaus teisės Rusijoje, ypač daug dėmesio skiriant diskriminacijai, asociacijų laisvei 

ir teisinei valstybei 

• Slapto perdavimo ir sulaikymo praktika. Kaip apsaugoti žmogaus teises kovojant su 

terorizmu?  

• Teisingumas Arabų pavasario šalyse. Atsakomybė už žmogaus teisių pažeidimus, 

teisingumas pereinamuoju laikotarpiu ir teismų reforma  

• Žmogaus teisės Kinijoje 

• Finansų ir ekonomikos krizės poveikis žmogaus teisėms  

• Žmogaus teisės ir klimato kaita 

• Įmonės ir žmogaus teisės: visuomenės interesų ir atskaitingo, skaidraus bei atsakingo 

įmonių elgesio propagavimas  

• Žmogaus teisės Irane  

• Žmogaus teisių padėtis Malyje 
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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 
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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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