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PREDGOVOR VP/PP  

Z velikim veseljem pozdravljam objavo letnega poročila EU o človekovih pravicah in demokraciji 

po svetu za leto 2012. To poročilo prikazuje naše delo na področju človekovih pravic v okviru vseh 

vidikov zunanjih odnosov EU ter izpostavlja naše glavne dosežke. Prav tako usmerja naše prihodnje 

delo, saj opozarja na področja, na katerih je nujen napredek.  

 

Človekove pravice so rdeča nit, ki povezuje vse naše zunanje ukrepanje. EU temelji na zavezanosti 

k ohranjanju teh vrednost znotraj Unije in po vsem svetu. Katero koli državo obiščem, so človekove 

pravice vedno vključene v razpravo – tako v uradnih izmenjavah mnenj z vladami kot tudi pri 

pogovorih s civilno družbo in nevladnimi organizacijami. 

 

Leto 2012 je bilo za človekove pravice v zunanjih odnosih EU prelomno leto. Unija je 25. junija 

sprejela strateški okvir za človekove pravice in demokracijo, do zdaj prvi sklop načel in ciljev, 

namenjenih usmerjanju našega dela na področju spodbujanja človekovih pravic po svetu. 

 

Strateški okvir je povezan z akcijskim načrtom, da bi se naše dobre namere prevedle v oprijemljive 

rezultate. Ta pristop je že privedel do pomembnega napredka. Na podlagi prednostnega 

obravnavanja vprašanja smrtne kazni in neprestanega lobiranja EU smo na primer dosegli, da je 

Generalna skupščina Združenih narodov sprejela resolucijo o svetovnem moratoriju na smrtno 

kazen.  

 

EU je lani v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice financirala več sto 

projektov za podporo organizacijam civilne družbe, ki se ukvarjajo s spodbujanjem demokracije. 

Vzpostavili smo tudi Evropsko ustanovo za demokracijo, da bi zagotovili prožno in hitro podporo 

za manjše nevladne organizacije. Posledično si lahko več ljudi učinkovito prizadeva za zaščito 

temeljnih pravic in svoboščin po svetu. 
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Da bi dosegli oprijemljivejše rezultate, stalno posodabljamo in izboljšujemo naše delo na področju 

spodbujanja demokracije. Bolj sistematično spremljanje misij za opazovanje volitev nam pomaga 

pri zagotavljanju, da se naša priporočila uresničijo v obliki dejanskih reform. 

Napredek, ki ga je bilo lani mogoče opaziti v številnih državah sveta, navdihuje ljudi po vsem 

svetu, da uveljavljajo svoje pravice in se še naprej borijo zanje. V veliko zadovoljstvo mi je, da jih 

EU lahko podpira. 

Vseeno pa ne smemo počivati na lovorikah. Vsakodnevne zgodbe in podobe velikega trpljenja nas 

opominjajo, da so potrebni nadaljnji nujni ukrepi. Na podlagi akcijskega načrta bomo lahko 

zagotavljali stalni napredek.  

Da bi konsolidirali zavezo EU, sem lani imenovala posebnega predstavnika za človekove pravice 

Stavrosa Lambridinisa, ki si neutrudno prizadeva za prenašanje sporočila EU, spodbuja napredek ter 

zagotavlja navdih in podporo tistim, ki si prizadevajo za človekove pravice po vsem svetu. Prav 

tako smo imeli srečo, da smo lahko uporabili strokovno in lokalno znanje nevladnih organizacij in 

organizacij civilne družbe ter zainteresiranih posameznikov, kar nam je pomagalo pri našem delu. 

Človekove pravice se nanašajo na svoboščine posameznikov in prav ti posamezniki lahko nazadnje 

prinesejo napredek. 

 

Unija je leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za mir, in sicer za spodbujanje miru, sprave, 

demokracije in človekovih pravic v Evropi. To priznanje nam je v veliko čast, prav tako pa bi nas 

moralo navdahniti k okrepitvi prizadevanj in zagotavljanju pomoči ljudem v stiski po vsem svetu.  

 

Letno poročilo predstavlja osnovo, na podlagi katere prevzemamo to odgovornost. Omogoča nam, 

da jasno, enostavno in sistematično zabeležimo napredek ter izpostavimo, na katerih področjih je 

nadaljnji napredek najnujnejši. Služi nam kot navdih, da nadaljujemo pomembno delo ter 

dosežemo, da bodo človekove pravice, temeljne svoboščine in demokracija ne le privilegij 

nekaterih, ampak realnost vseh – ne glede na to, kje so rojeni. 
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UVOD 

Osnovna moč človekovih pravic je v njihovi univerzalni naravi – to je osnovna resnica, ki prežema 

to najnovejše letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji po svetu.  

Človekove pravice potrjujejo našo skupno vrednoto človeštva in nas vse postavljajo v enakovreden 

položaj. Opominjajo nas, da je boj enega samega posameznika na drugem koncu sveta tudi naš 

lasten boj. Medtem nam gibanje za človekove pravice zagotavlja pravno podlago in jezik za boj v 

imenu vsakega posameznika. Gre za jezik, ki nam omogoča neposredno izražanje, ki ga razumejo 

vsi ljudje in jih lahko zato pritegne k skupni stvari ne glede na njihovo strankarsko pripadnost, 

narodnost, veroizpoved in spol. 

 

Pravi boji glede pravic se namreč ne odvijajo med različnimi kulturnimi skupnostmi. V vsaki družbi 

človekove pravice predstavljajo "univerzalne interese nevplivnih" nasproti "relativizmu vplivnih": 

interese zlorabljene žene nasproti pozivom k "tradicionalnim družinskim vrednotam" njenega 

nasilnega moža; interese preganjanega aktivista nasproti pozivom k "posebnim varnostnim 

zadržkom" represivne države. To je morda razlog, da žrtve kršitev človekovih pravic tako redko 

oporekajo univerzalnosti človekovih pravic, medtem ko ji tisti, odgovorni za te kršitve, tako 

pogosto nasprotujejo.  

 

Prispevek Evrope k tej razpravi izpred več kot 60 let je bila travmatična izkušnja dveh svetovnih 

vojn v obdobju ene generacije in najhujšega genocida v zgodovini, ki je pretresel svet. Evropa in 

mednarodna skupnost sta se zavezali, da se takšna grozodejstva ne smejo ponoviti nikoli več in 

nikjer na svetu. 
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Danes se EU zaveda, da se univerzalnost človekovih pravic začne na domačem pragu: pazljivo je 

treba spremljati izzive na področju človekovih pravic v Evropi in tudi njeno pripravljenost, da jih 

obvladuje s pomočjo raznovrstnih mehanizmov – in brez počivanja na lovorikah. Prav tako 

izpostavlja ugotovitev, da njena obveznost spodbujati in zaščititi človekove pravice presega njene 

meje ter jo mora zato uresničevati v okviru vseh svojih instrumentov in ukrepov zunanje politike. 

 

Da bi dosegli ta cilj, novi strateški okvir in akcijski načrt za človekove pravice institucije EU 

zavezujeta k še tesnejšemu sodelovanju za zagotovitev največje možne usklajenosti in doslednosti 

naših politik. Zavezujemo se k uporabi – in oceni učinka – vseh naših instrumentov zunanje 

politike, da bi kar najbolje spodbujali in zaščitili človekove pravice. Z našimi dvostranskimi 

partnerji po vsem svetu si bomo prizadevali, da bi človekove pravice in demokracija postale 

središče naših odnosov. To bomo uresničevali ne le z razkrivanjem storilcev, kar je nujno v primeru 

resnih kršitev človekovih pravic, ampak tudi s sodelovanjem pri zagotavljanju konkretne podpore in 

smernic pri izpolnjevanju obveznosti na področju človekovih pravic. Poleg tega se zavezujemo, da 

bomo v vseh regionalnih in večstranskih organizacijah za spodbujanje in zaščito človekovih pravic 

dejavni partnerji, ki so pripravljeni pomagati. Zavedamo se, da je v središču naše politike 

človekovih pravic – na nacionalni, regionalni in večstranski ravni ter na ravni EU – močna civilna 

družba, ki ima nepogrešljivo vlogo kot protiutež javnim organom, ki ljudi ozavešča, da poznajo in 

uveljavljajo svoje pravice ter katere prostor delovanja – brez strahu, nezaupanja in preganjanja – je 

treba zaščititi.  

 

To letno poročilo opisuje delo EU v okviru zunanje politike na širšem področju človekovih pravic v 

letu 2012. Najpomembneje, deluje kot usmeritev za naše delo v naslednjih letih. Voditi bi nas 

moralo glede tega, kaj je treba zaščititi, kaj je treba izboljšati in kaj je treba spremeniti – da bi 

spoštovanje človekovih pravic postalo univerzalna realnost.  
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STRATEŠKI OKVIR EU ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN DEMOKRACIJO 

Pregled 

 

EU je 25. junija 2012 sprejela strateški okvir in akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo, 

kakršnih še ni bilo. V teh dveh dokumentih je orisano, kako EU vidi svojo globalno politiko 

človekovih pravic v prihodnjih letih, temu pa je dodan tudi podroben seznam ukrepov, z izvedbo 

katerih EU namerava te cilje širiti v praksi. Sprejetje strateškega okvira in akcijskega načrta je še 

posebej pomembno zaradi odnosov z našimi partnerji po svetu, najsi bo vlad ali NVO, saj so v 

njima jasno opredeljeni standardi, ki jih je EU trdno odločena uveljavljati.  

 

EU v strateškem okviru potrjuje svojo odločenost doseči, da bodo človekove pravice – 

državljanske in politične ali ekonomske, socialne in kulturne – postale realnost za vse, in bo zato 

zastavila ves svoj vpliv za podporo borcem za svobodo, demokracijo in človekove pravice po svetu. 

V strateškem okviru je poudarjeno, da si bo EU brez izjem prizadevala za spodbujanje človekovih 

pravic na vseh področjih svojega zunanjega delovanja, kot so trgovina, naložbe, tehnologija, 

internet in druga elektronska telekomunikacijska sredstva, energija, okoljska politika, politika na 

področju družbene odgovornosti podjetij in razvojna politika, pa tudi v okviru skupne zunanje in 

varnostne politike, zunanje razsežnosti politike zaposlovanja in socialne politike ter področja 

svobode, varnosti in pravice, vključno s politiko boja proti terorizmu.  

 

V okviru so očrtane poglavitne prednostne naloge, cilji in metode EU, namenjene izboljšanju 

učinkovitosti in doslednosti politike EU na področju človekovih pravic v naslednjih desetih letih. V 

njem je poudarjen tudi pomen skupnega dela pri spodbujanju človekovih pravic med državami 

članicami, Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in Svetom. Nadalje je v njem poudarjeno, 

da EU velik pomen pripisuje dialogu z živahno in neodvisno civilno družbo, tako zunaj kot znotraj 

EU. 
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Okvir dopolnjuje akcijski načrt, ki določa 97 ukrepov, ki jih bo EU izvedla do 31. decembra 2014. 

Ti ukrepi zadevajo vse vidike človekovih pravic, od odprave mučenja preko boja proti pod prisilo 

sklenjenim zakonskim zvezam do obrambe svobode izražanja. Akcijski načrt pomeni nadaljevanje 

prizadevanj, ki potekajo že nekaj let, na primer proti smrtni kazni in za odpravo mučenja, poleg tega 

pa so v njem predvidene tudi pobude EU na novih področjih, kot so pomembnejša vloga 

spodbujanja človekovih pravic v okviru razvojnega sodelovanja, spodbujanje svobode izražanja na 

spletu in preprečevanje brezdržavljanskosti.  

 

V akcijskem načrtu je zapisano, da bo EU o napredku pri izvajanju njegovih določb poročala v 

letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji po svetu1. Skladno s tem je bila sestava 

poročila prilagojena sestavi akcijskega načrta; vsak razdelek dela A tega poročila o strateškem 

okviru in akcijskem načrtu vsebuje povzetek o dosedanjem izvajanju ustreznega dela akcijskega 

načrta. Devet ukrepov iz akcijskega načrta naj bi bilo izpeljanih do konca leta 20122. Pri 

uresničevanju skoraj vseh zadevnih ciljev je bil dosežen znaten napredek (glej podrobnejše 

informacije o ukrepu 3 v nadaljevanju).  

 

                                                 
1 Ukrep 3: V letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji po svetu prikazati uspešnost 

EU pri doseganju ciljev njene strategije za človekove pravice. 
2 Ukrepi 6(a), 6(d), 7, 14(a),16(a), 18(c), 23(a),25(b) in 30(b). 
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Prav tako je Svet 25. junija 2012 sprejel mandat za posebnega predstavnika EU (PPEU) za 

človekove pravice. Stavros Lambrinidis, nekdanji grški minister za zunanje zadeve in 

podpredsednik Evropskega parlamenta, je nastopil funkcijo septembra 2012. PPEU za človekove 

pravice (prvi polizbonski PPEU, ki mu je bil dodeljen tematski mandat) je zadolžen za 

zagotavljanje usklajenosti, učinkovitosti in prepoznavnosti politike EU na področju človekovih 

pravic. Z internega vidika bo PPEU prispeval k izvajanju strateškega okvira in akcijskega načrta na 

področju človekovih pravic, pa tudi drugih instrumentov, kot so smernice EU na področju 

človekovih pravic, in tako prispeval k usklajenosti politike. Prav tako bo PPEU poglabljal dialog na 

področju človekovih pravic z vladami tretjih držav, mednarodnimi in regionalnimi organizacijami 

ter civilno družbo ter tako krepil učinkovitost in prepoznavnost politike EU na področju človekovih 

pravic. V zadnjih štirih mesecih leta 2012 je PPEU Lambrinidis predstavljal EU na vrsti ključnih 

mednarodnih srečanj, posvečenih človekovim pravicam, med drugim na septembrskem srečanju 

pod okriljem OVSE o udejanjanju človeške razsežnosti, 67. zasedanju Tretjega odbora Generalne 

skupščine ZN ter forumu ZN o podjetništvu in človekovih pravicah decembra 2012. Srečal se je s 

številnimi predsedniki večstranskih in regionalnih organizacij (ZN, SE, OVSE, LAD, OIC, AU) in 

svojimi kolegi, ki delujejo v njihovem okviru, v prid tesnejšemu sodelovanju in uresničevanju ciljev 

EU na področju človekovih pravic. Predsedoval je tudi delegaciji EU na oktobrskem tretjem dialogu 

o človekovih pravicah med EU in Mehiko ter devetem dialogu o človekovih pravicah Afriška unija-

EU. Uradno je obiskal več držav, med njimi Rusko federacijo, in sicer oktobra, ko je imel uvodni 

nagovor ob začetku foruma civilne družbe EU-Rusija v Sankt Peterburgu, prevzel pa je tudi vodilno 

vlogo v okviru projektne skupine EU-Egipt, ki se je sestala 14. novembra. Prav tako je imel veliko 

stikov z lokalnimi in mednarodnimi NVO ter zagovorniki človekovih pravic v Bruslju in po svetu.  
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Leta 2011 so delegacije EU v tesnem sodelovanju s predstavništvi držav članic po vsem svetu 

začele pripravljati strategije za posamezne države na področju človekovih pravic. Svet je 

leta 2012 potrdil 48 takšnih strategij, 90 pa jih je blizu sprejetju. Strategije vsebujejo analizo stanja 

na področju človekovih pravic v zadevnih državah in določajo nekatera področja, v zvezi s katerimi 

bi EU morala prednostno ukrepati. Sestavljene so bile po posvetu s civilno družbo in pomenijo 

usmeritveni okvir tako za politično ukrepanje EU kot tudi za njeno finančno pomoč tretjim 

državam; uvedba strategij na področju človekovih pravic za vse države tako pomeni pomemben 

korak naprej pri uresničevanju cilja, da bi človekove pravice na praktičen in ciljno naravnan način 

postavili v središče zunanjih odnosov EU. Prizadevanja za izvajanje teh strategij so že stekla; prva 

poročila o izvajanju je pričakovati v začetku leta 2013. 

 

EU je skladno s sprejetjem strateškega okvira sprejela več ukrepov za izboljšanje učinkovitosti in 

sistematičnosti svojih delovnih metod na področju človekovih pravic. Poslej ima vseh 140 

delegacij in uradov EU ter 15 misij v sklopu SVOP tudi točko za človekove pravice in 

demokracijo. V 101 državi so bili imenovani tudi uradniki za zvezo za zagovornike človekovih 

pravic. Delovna skupina Sveta za človekove pravice (COHOM) se sestaja pogosteje. 

Medsektorska skupina za človekove pravice pod okriljem Komisije, v okviru katere se sestajajo 

službe Komisije in ESZD, je na več sestankih pregledovala izvajanje akcijskega načrta. Kontaktno 

skupino na visoki ravni za človekove pravice sta aprila 2012 ustanovila Evropski parlament in 

ESZD, in sicer kot forum za redno izmenjavo mnenj o zadevah s področja človekovih pravic med 

poslanci EP in višjimi uradniki ESZD.  
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Širše po svetu so v letu 2012 še prav posebno skrb zbujale težnje k oženju prostora za civilno 

družbo v številnih tretjih državah, ki jih je pogosto mogoče razložiti z odločenostjo, da se prepreči 

širjenje revolucij po vzoru arabske pomladi, in bojaznijo pred vse močnejšim internetom kot 

prinašalcem težav za represivne režime. Organizacije civilne družbe so se srečevale z vse hujšim 

omejevanjem svobode izražanja in združevanja, tako na primer z izredno obremenjujočimi 

zahtevami glede registracije in poročanja, zelo omejujočimi pravili o nadzoru nad financiranjem iz 

tujine, prepovedjo političnega delovanja NVO ali njihovih stikov s tujci, pretirano uporabo zakonov 

o kazenski razžalitvi časti zoper NVO ali celo popolno prepovedjo delovanja NVO. Ta gibanja so 

EU močno vznemirjala. Posredovala je v precejšnjem številu posameznih primerov, bodisi po 

diplomatskih poteh ali z javnimi izjavami, ko je civilnodružbenim aktivistom ali zagovornikom 

človekovih pravic pretilo ustrahovanje ali kaznovanje. EU se je še naprej zavzemala za razvoj 

dejavne in neodvisne civilne družbe po vsem svetu, zlasti z Evropskim instrumentom za 

demokracijo in človekove pravice (EIDHR), v okviru katerega je bila leta 2012 finančna pomoč 

zagovornikom človekovih pravic in civilnodružbenim aktivistom zagotovljena v več kot stotih 

državah. Oktobra 2012 je Komisija sprejela sporočilo z naslovom Korenine demokracije in 

trajnostnega razvoja: sodelovanje Evrope s civilno družbo na področju zunanjih odnosov
1, ki EU zavezuje k zagotavljanju obsežnejše podpore za organizacije civilne družbe v partnerskih 

državah, tako da bi lahko v celoti izpolnile svojo vlogo pri zagotavljanju socialnih storitev, 

preglednosti, dobrega upravljanja in zastopanju interesov ter da bi lahko prispevale k oblikovanju 

politik. Močnejša podpora za civilno družbo je tudi ključen vidik prenovljene sosedske politike EU. 

V ta namen je EU oblikovala sklad za civilno družbo, iz katerega bo v letih 2012 in 2013 v podporo 

civilni družbi v južnem sosedstvu dodeljenih 22 milijonov EUR.  

 

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:SL:PDF
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Oktobra je bila ustanovljena tudi Evropska ustanova za demokracijo (EED – European 

Endowment for Democracy), in sicer v obliki avtonomne ustanove zasebnega prava, ki je 

namenjena podpiranju borcev za demokracijo, ki se borijo za demokratično tranzicijo v evropskem 

sosedstvu in drugod. EED ni instrument Evropske unije, ampak bo dopolnjeval obstoječe 

instrumente EU, vključno z EIDHR, saj bo zagotavljal hitro in prilagodljivo pomoč za akterje, kot 

so na primer neregistrirane NVO in novi prodemokratični akterji, ki imajo za zdaj le omejen dostop 

do podpore iz EU. 

 

Prelomnim trenutkom za demokracijo in človekove pravice v južnem sosedstvu leta 2011 so leto 

zatem v mnogih od teh držav sledile volitve v skladu z demokratičnimi standardi, a trdovratnih ovir 

napoti utrjevanju procesa demokratične tranzicije s tem ni bilo konec. Ponavljajoče se množične 

demonstracije – ki so jih pogosto spremljali trdi policijski prijemi – so pokazale, da prebivalstvo še 

naprej čuti nezadovoljstvo, ker nikakor ne dočakajo popolne uveljavitve državljanskih in političnih 

pravic, pa tudi dostop do ekonomskih in socialnih pravic je zelo omejen, kar se kaže v visoki stopnji 

brezposelnosti in pomanjkanju. EU je leta 2011 v želji po okrepitvi partnerstva med EU ter 

državami in družbami v južnem sosedstvu sprejela načelo "več za več", v skladu s katerim bodo več 

podpore deležne tiste partnerske države, ki so se lotile izgradnje poglobljene in trajne demokracije. 

V letu 2012 je EU to začela uresničevati tudi v praksi in sicer z uvedbo dodelitev v okviru podpore 

za partnerske reforme in vključujočo rast (SPRING – Support for Partnership Reform and Inclusive 

Growth), ki za obdobje 2011–2012 znašajo 390 milijonov EUR . Nadalje sta EU in Svet Evrope 

sprejela skupni program krepitve demokratičnih reform v južnem sosedstvu, ki bo državam v južnem 

sosedstvu ponudil priložnost, da se pri vprašanjih varstva človekovih pravic in demokracije oprejo 

na strokovno znanje Sveta Evrope. Med EU in Tunizijo, Jordanijo oziroma Egiptom so bile 

vzpostavljene projektne skupine na visoki ravni v politično podporo demokratični tranziciji in za 

tesnejše stike s prebivalstvom, vladami in razvojnimi akterji v teh državah. Pravice žensk so na tem 

območju še vedno posebej težavno vprašanje; EU se je odzvala tako, da je vzpostavila regionalni 

program za politično in gospodarsko opolnomočenje žensk, ki ga bo izvajala Agencija ZN za 

ženske (UN Women). 
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Načelo "več za več" je bilo uporabljeno tudi pri vzhodnem sosedstvu, in sicer z junijskim 

oblikovanjem programa sodelovanja in povezovanja v okviru vzhodnega partnerstva, v skladu s 

katerim bo državam, ki se trudijo za dosego globoke in trajne demokracije, na voljo več finančne 

podpore.  

 

EU si je z ukrepi prizadevala za zagotavljanje varstva človekovih pravic in preprečevanje kršitev 

mednarodnega humanitarnega prava v oboroženih spopadih. Posebej izstopajoča primera sta bila 

Sirija in Mali. Razmere v Siriji so se leta 2012 še poslabšale in država je drsela v vse bolj nasilen 

konflikt, ki ga je spremljala humanitarna kriza, v Maliju pa sta državni udar in delovanje skrajnih 

oboroženih skupin privedla do grobih kršitev človekovih pravic. EU je v odziv na vsesplošne in 

sistematične kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava v Siriji ustavila 

dvostransko sodelovanje in uvedla sankcije, vključno z začasno ustavitvijo vseh obstoječih operacij 

EIB v državi, zagotovila znatno humanitarno pomoč za begunce in osebe, ki jih je kriza prizadela 

znotraj Sirije, ter v Združenih narodih kot vodilna akterka obsodila kršitve človekovih pravic in 

mednarodnega humanitarnega prava s strani sirskega režima. EU je poudarjala, da podpira 

mednarodno preiskovanje domnevnih zločinov proti človeštvu in vojnih zločinov ter predajo 

primerov Mednarodnemu kazenskemu sodišču, če ta vprašanja ne bodo ustrezno obravnavana na 

nacionalni ravni. V Maliju je EU skušala okrepiti podporo civilni družbi in prerazporediti razvojno 

pomoč v prid mirovnim gestam. EU je prav tako sprejela vrsto izjav, v katerih je poudarjala pomen 

stalno odprtega dostopa za humanitarno pomoč po celotni državi in vsestranskega spoštovanja 

človekovih pravic. 

 



 
9431/13  dm/--/pt 16 
PRILOGA DG C   SL 

EU se je še naprej zavzemala za univerzalno pojmovanje človekovih pravic in – v Svetu za 

človekove pravice – izrazila dvom o uvedbi konceptov, ki zmanjšujejo spoštovanje univerzalnosti. 

EU spodbuja tretje države, naj ratificirajo mednarodne pogodbe o človekovih pravicah, pogodbe 

mednarodnega humanitarnega prava in Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča. Države 

članice EU so leta 2012 na konferenci ZN na visoki ravni o pravni državi izpostavile svojo 

privrženost univerzalnosti in ob tem obljubile, da bodo razmislile o pristopu k več ključnim 

instrumentom s področja človekovih pravic, kot sta Konvencija o preprečevanju prisilnih izginotij 

in Opcijski protokol h Konvenciji proti mučenju, ter sprejele pravico do posamezne tožbe v skladu z 

več konvencijami ZN o človekovih pravicah. Kar zadeva mednarodno humanitarno pravo, so zdaj 

vse države članice pogodbenice Ottawske Konvencije o prepovedi uporabe protipehotnih min, saj 

sta jo leta 2012 ratificirali še dve preostali državi članici.  

 

Vprašanje podpiranja zagovornikov človekovih pravic po svetu je bilo v ospredju tudi v letu 2012. 

EU je podala 37 javnih izjav v podporo posameznim zagovornikom človekovih pravic, ki so jim 

pretili nasilje, ustrahovanje ali nadlegovanje, ter izročila 11 zaupnih demarš. Delegacije EU so 

zagovornikom človekovih pravic nudile praktično podporo, pri nacionalnih organih posredovale za 

njihovo izpustitev, če so bili nepošteno pridržani, in spremljale njihove procese. V nekaterih 

državah so predstavnikom EU, ki naj bi spremljali procese, vztrajno odrekali vstop na sodišče. 

Leta 2012 je neposredno podporo iz evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice 

(EIDHR) prejelo več kot 300 ogroženih zagovornikov človekovih pravic v več kot 20 državah. EU 

si je redno prizadevala tudi, da bi se tako v Bruslju kot v tretjih državah z zagovorniki človekovih 

pravic posvetovala o razmerah v posameznih državah in o razvoju politik EU na področju 

človekovih pravic.  

 

Leta 2012 je bilo v okviru politike in ukrepov EU na področju človekovih pravic obravnavanih več 

izzivov v zvezi z državljanskimi in političnimi pravicami. 



 
9431/13  dm/--/pt 17 
PRILOGA DG C   SL 

Kar zadeva svobodo izražanja, je EU v nekaterih tretjih državah in večstranskih forumih večkrat 

ponovila, da obsoja omejevanje svobode izražanja in dostopa do spleta ter aretacije blogerjev. 

Junija je odločilno prispevala k temu, da je Svet za človekove pravice soglasno sprejel prvo 

resolucijo o varovanju svobode govora na spletu, za kar se je še posebej zavzela Švedska
1. EU je v okviru svoje "strategije stalne povezanosti" še naprej podpirala uporabnike spleta, 

blogerje in kibernetske aktiviste, ki živijo pod avtoritarnimi režimi, pri izogibanju samovoljnim 

omejitvam dostopa do spleta in drugih elektronskih komunikacijskih tehnologij. 

 

Univerzalnost človekovih pravic je bila leta 2012 na preizkušnji tudi z vidika svobode 

veroizpovedi in prepričanja. EU je bila v številnih primerih zaskrbljena zaradi nestrpnosti in 

diskriminacije, bodisi v obliki fizičnih napadov na pripadnike posameznih verskih skupnosti bodisi 

v obliki diskriminatornih praks ali zakonodaje. Še prav posebej zaskrbljena je bila zaradi poskusov 

uveljavitve koncepta razžalitve ver, s katero bi bila omejena tako svoboda veroizpovedi kot tudi 

svoboda izražanja in bi lahko vodila v sistematično zatiranje pripadnikov verskih manjšin. V zvezi s 

tem je EU bodisi sama bodisi skupaj z drugimi mednarodnimi organizacijami podala vrsto izjav, v 

katerih je poudarila, da je treba spoštovati človekove pravice na splošno ter zlasti svobodo 

veroizpovedi ali prepričanja in svobodo izražanja, pozvala k miru in strpnosti ter obsodila versko 

motivirano nasilje, ki ga izvajajo državni ali nedržavni akterji, zagovarjanje verskega sovraštva in 

hujskanje k nasilju. V Svetu ZN za človekove pravice je predlagala resolucijo o svobodi 

veroizpovedi ali prepričanja in o tem po diplomatskih poteh razpravljala z vrsto držav. V 

intenzivnih pogajanjih z Organizacijo islamskega sodelovanja (OIC) je dosegla, da ne njena lastna 

resolucija ne ustrezna resolucija OIC nikakor ne potrjujeta koncepta razžalitve ver in da sta bili tako 

obe sprejeti soglasno. EU bo dokazala, kako velik pomen pripisuje temu vprašanju, s sprejetjem 

smernic Sveta glede vprašanja svobode veroizpovedi ali prepričanja v začetku leta 2013.  

 

                                                 
1 A/HRC/20/L.13 The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, 

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

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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EU je še naprej dejavno podpirala pravice žensk. Dalje je izvajala svoj akcijski načrt za 

spodbujanje enakosti spolov in krepitev vloge žensk na področju razvoja, v zvezi s čemer je 

pripravila tudi poročilo o dosedanjem napredku. EU je ob robu septembrskega zasedanja Generalne 

skupščine ZN skupaj z dvanajstimi ustanovnimi članicami vzpostavila Equal Futures Partnership, 

pri katerem gre za spodbujanje udeležbe žensk v politiki in njihovo ekonomsko opolnomočenje. Še 

naprej je bila vodilna pri izvajanju Resolucije Varnostnega sveta ZN 1325 o ženskah, miru in 

varnosti, zlasti tudi z vključevanjem vidika spolov v vse misije in operacije v sklopu SVOP. Poleg 

tega je EU vprašanje žensk, miru in varnosti poudarjala v več kot 70 državah, za pripravo in 

izvajanje nacionalnih akcijskih načrtov, financiranje nevladnih organizacij in usposabljanje vladnih 

organov pa je namenila okoli 200 milijonov EUR. V letu 2012 je bil imenovan svetovalec ESZD za 

enakost spolov, katerega naloga je zagotavljanje usklajevanja in učinkovitosti ukrepov. V 109 

strategijah na področju človekovih pravic za posamezne države so vprašanja enakosti spolov 

navedena kot prednostna.  

 

EU je zavezana tudi zaščiti pravic invalidov. Je edina regionalna organizacija, ki je podpisala in 

ratificirala Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov in njen Opcijski protokol. 

Vzpostavila je lastno kontaktno točko in neodvisni mehanizem za izvajanje te konvencije, da bi 

delovala vzporedno s kontaktnimi točkami in neodvisnimi mehanizmi držav članic, večina katerih 

je do zdaj ratificirala tako konvencijo kot tudi protokol.  
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EU je v prizadevanjih zoper diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti oziroma spolne 

identitete poudarjala, da se trudi doseči, da bodo iste človekove pravice brez diskriminacije veljale 

za vsakogar po vsem svetu. Sprejela je sklop instrumentov (toolkit), v katerem je opredelila svoje 

prednostne naloge na tem področju in ki ga bo leta 2013 nadgradila v smernice za človekove 

pravice. Vprašanje pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev je 

načenjala v različnih nastopih v okviru mednarodnih forumov, pa tudi v dvostranskih odnosih z 

nekaterimi tretjimi državami. Prav tako je zagotovila finančno pomoč v okviru EIDHR za 

civilnodružbene skupine, ki so nosilke kampanj v zvezi s tem vprašanjem.  

 

EU je na dveh večjih mednarodnih konferencah o človekovih pravicah in terorizmu izpostavila, 

kako velik pomen pripisuje skrbi, da se tudi v kontekstu različnih oblik boja proti terorizmu 

zagotovi popolno spoštovanje človekovih pravic. Sprejela je seznam držav in regij, s katerimi je 

treba okrepiti sodelovanje v boju proti trgovini z ljudmi.  

 

EU je dalje izvajala smernice, ki jih je določil Svet, na primer smernice glede boja proti smrtni 

kazni in mučenju, zagovornikov človekovih pravic in pravic otrok.  

 

Kar zadeva smrtno kazen, je EU k vse močnejšemu mednarodnemu odporu do kaznovanja z 

usmrtitvijo skušala prispevati tako, da je podala veliko javnih izjav in se oglašala v okviru 

mednarodnih forumov. EU je močno lobirala v prid Resoluciji Generalne skupščine ZN 67/176, ki 

ponovno poziva k moratoriju na smrtno kazen; izglasovana je bila s številom glasov za brez 

primere. S to resolucijo se je odločilno potrdilo, da se ves svet nagiba k odpravi smrtne kazni. EU je 

po vsem svetu podprla številne civilnodružbene projekte in prireditve, pri katerih je šlo za krepitev 

javne podpore v prid odpravi. V letu 2012 je sprejela tudi revidirane smernice proti mučenju. V teh 

je poudarjeno, da je treba poskrbeti za ustrezno izvajanje priporočil mednarodnih mehanizmov 

spremljanja, kot je Odbor ZN proti mučenju, ter da bi moralo biti mučenje oziroma neustrezno 

ravnanje prepovedano tudi v kontekstu boja proti terorizmu. EU je vprašanje posameznih primerov 

mučenja postavljala neposredno v stikih s tretjimi državami ter kampanje različnih NVO proti 

mučenju podprla s 16 milijoni EUR. 
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EU je leta 2012 po vsem svetu lobirala v prid ratifikaciji dveh izbirnih protokolov h Konvenciji o 

otrokovih pravicah ter Konvencije MOD št. 182 o najhujših oblikah dela otrok. Doseženih je bilo 

18 nadaljnjih ratifikacij teh instrumentov. EU je v več kot 50 državah financirala projekte za 

spodbujanje pravic otrok, vključno s 15 projekti za preprečevanje dela otrok, v vrednosti okoli 11,1 

milijona EUR.  

 

Nazadnje je EU tudi v letu 2012 podpirala volilne procese po vsem svetu, in sicer z misijami EU za 

opazovanje volitev in misijami strokovnjakov za volitve ter zagotavljanjem pomoči pri volitvah in 

podpore domačim opazovalcem. Skupaj je EU leta 2012 napotila 13 misij za opazovanje volitev in 

misij strokovnjakov za volitve. Te misije so prispevale k podpori demokratični tranziciji v soseščini 

EU (misija za opazovanje volitev v Alžiriji, skupina za oceno volitev v Libiji in misija 

strokovnjakov za volitve v Egiptu) ter bile priča prenosu oblasti na opozicijo (misija za opazovanje 

volitev in misija strokovnjakov za volitve v Senegalu, misija strokovnjakov za volitve v Mehiki) in 

utrjevanju demokracije v pokonfliktnih razmerah (misija za opazovanje volitev v Vzhodnem 

Timorju in Sierri Leone). EU je prav tako okrepila prizadevanja za doseganje sistematičnega 

ukrepanja na podlagi priporočil volilnih misij EU. Decembra 2012 je v sklopu teh prizadevanj 

napotila tudi prvo volilno misijo za nadaljnje ukrepanje, in sicer v Malavi, z nalogo, da preuči 

napredek pri volilni reformi in učinek priporočil misije EU za opazovanje volitev. EU je prav tako 

skušala pospešiti delo v zvezi s podporo demokraciji v skladu s sklepi Sveta iz decembra 20091. 

Poročala je o izvajanju akcijskih načrtov za podporo demokraciji v devetih pilotnih državah; 

pridobljene izkušnje bo uporabila pri pripravi dela z drugo generacijo držav, ki bo steklo v začetku 

leta 2013. 

                                                 
1 Sklepi Sveta o podpori demokraciji v zunanjih odnosih EU – na poti k večji skladnosti in 

učinkovitosti (16081/09)  
.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16081.en09.pdf
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Del zunanje politike EU na področju človekovih pravic so tudi ekonomske, socialne in kulturne 

pravice (ESC pravice). Uresničevanje človekovih pravic (tako državljanskih in političnih, kot 

ekonomskih, socialnih in kulturnih), trajnostni razvoj in izkoreninjenje revščine so očitno sovisni. V 

tej luči je EU dosledno poudarjala potrebo po vključevanju človekovih pravic, upravljanja, 

demokracije in pravne države v okvir razvojnih ciljev tisočletja po letu 2015. V dialogih o 

človekovih pravicah s tretjimi državami je načenjala vprašanje ekonomskih in socialnih pravic, z 

Združenimi narodi in Združenimi državami Amerike je organizirala posvetovanje na visoki ravni o 

varnosti preskrbe z vodo ter tesno sodelovala s posebnimi poročevalci ZN o ESC pravicah; podala 

pa je tudi izjavo EU ob svetovnem dnevu voda, v kateri se je sklicevala na pravico do vode. V stikih 

s tretjimi državami je redno opozarjala na nujnost ratifikacije in uresničevanja konvencij 

Mednarodne organizacije dela, obenem pa je zagotavljala znatno dvostransko finančno pomoč za 

projekte širjenja delovnih standardov, na primer v zvezi z izboljšanjem delovnih pogojev v 

rudarstvu. ESZD vseeno priznava, da bi dejavnost na tem področju lahko okrepili; skladno z 

akcijskim načrtom se že razvijajo metode zagotavljanja splošnejšega pokritja področja ESC pravic.  

 

EU je še naprej uporabljala vse svoje razpoložljive instrumente in v odnosih s tretjimi državami 

načenjala vprašanja s področja človekovih pravic. Leta 2012 je sprejela agendo za spremembe, v 

kateri je spodbujanje človekovih pravic, dobrega upravljanja in demokracije postavila v središče 

razvojnega sodelovanja EU1. Poslej bodo nepovratna sredstva in posojila EU, namenjena razvoju, 

tesneje povezana s spodbujanjem človekovih pravic – vključno z ESC pravicami – in demokracije. 

Smernice za načrtovanje programov, sprejete leta 2012, določajo, da se razvojna pomoč EU 

prilagaja napredku tretjih držav glede na zaveze, ki so jih sprejele v zvezi s človekovimi pravicami, 

demokracijo in pravno državo2. Splošna proračunska podpora se dodeli šele, ko je vzpostavljeno 

zaupanje in prepričanje, da bo pomoč porabljena za uresničevanje temeljnih vrednot, ki sta jim 

privržena EU in vsakokratna partnerska država; EU je izdelala metodologijo za ocenjevanje 

temeljnih vrednot. 

                                                 
1 Sklepi Sveta o povečanju učinka razvojne politike EU: agenda za spremembe (3166. seja 

Sveta za zunanje zadeve, Bruselj, 14. maj 2012). 
2 Sklepi Sveta o prihodnjem pristopu k proračunski podpori EU za tretje države (3166. seja 

Sveta (zunanje zadeve)), Bruselj, 14. maj 2012. 
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Na področju trgovinske politike je bil z revidirano uredbo o splošnem sistemu preferencialov, 

sprejeto oktobra 2012, okrepljen mehanizem spremljanja, kako tretje države, ki uživajo koristi 

sheme trgovinskih preferencialov GSP+, izpolnjujejo obveznosti s področja človekovih pravic. 

Uredba o trgovini z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvrševanje smrtne kazni ali mučenje, je 

bila revidirana in poslej prepoveduje trgovino z določenimi snovmi, ki bi jih bilo mogoče uporabiti 

za usmrtitev s smrtonosnim vbrizgom.  

 

EU je bila tudi v letu 2012 pozorna na to, da so se v politične okvirne sporazume z 

industrializiranimi in tudi neindustrializiranimi državami vključevale klavzule o človekovih 

pravicah, tudi če s posameznimi partnerskimi državami ni bilo enostavno doseči soglasja. V 

letu 2012 so bili sporazumi s klavzulo o človekovih pravicah podpisani z Irakom, Vietnamom, 

državami Srednje Amerike in Filipini. Med letom je potekalo trideset dialogov in posvetovanj o 

človekovih pravicah, v okviru katerih se je s partnerskimi državami razpravljalo o perečih 

vprašanjih. Vsi dialogi so potekali po načelu recipročnosti; partnerske države so izrabile priložnost 

in tudi same pogosto načenjale vprašanja v zvezi s človekovimi pravicami v Evropski uniji. Vse več 

je bilo tretjih držav, ki so izrazile interes za začetek dialogov ali posvetovanj z EU o človekovih 

pravicah. Dialog o človekovih pravicah je stekel z Južno Afriko, poglobljen je bil že vzpostavljen 

lokalni dialog o človekovih pravicah s Kolumbijo, tako da sedaj poteka v prestolnicah, z Južno 

Korejo pa so bila dogovorjena posvetovanja o človekovih pravicah, tako da bo prvi krog stekel v 

letu 2013. EU se je glede na vse večje število dialogov o človekovih pravicah odločila za temeljit 

ponovni razmislek o tem, kako bi lahko kar najbolje izrabila ta instrument. Vzporedno z dialogi o 

človekovih pravicah je potekalo tudi dvanajst seminarjev s civilno družbo. Visoka predstavnica 

oziroma njena služba za stike z javnostmi sta v letu 2012 podali 151 izjav o človekovih pravicah, v 

več primerih pa so bile izročene tudi zaupne demarše. 
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Na multilateralni ravni je bila EU še naprej vodilna zagovornica človekovih pravic v sistemu 

Združenih narodov. Na treh zasedanjih Sveta za človekove pravice, ki so potekala v letu 2012, je 

predložila resolucije o razmerah v Siriji, Mjanmaru/Burmi, Demokratični ljudski republiki Koreji in 

Belorusiji, pa tudi tematske resolucije o svobodi veroizpovedi in prepričanja ter pravicah otrok. 

Podprla je mnogo drugih resolucij, med drugim resolucijo o Šrilanki, Iranu, Eritreji, Slonokoščeni 

obali in Somaliji. Sprožila je oblikovanje novega mandata za posamezno državo, in sicer za 

Belorusijo, ter podprla novega poročevalca za Eritrejo. Odločno je podprla prizadevanja 

preiskovalne komisije za Sirijo in prispevala k temu, da je bilo doseženo podaljšanje njenega 

mandata.  

 

Na 67. zasedanju Generalne skupščine ZN (GSZN) so bile z veliko podporo odobrene vse pobude 

EU. EU je z zadovoljstvom ugotovila, da je bilo uspešno doseženo soglasje o resoluciji o 

Mjanmaru, v kateri je bil po eni strani potrjen napredek, po drugi pa so bila v njej navedena tudi 

preostala nerešena vprašanja s področja človekovih pravic. Poleg tega je EU pozdravila dejstvo, da 

je bila resolucija o DLRK sprejeta brez glasovanja in da je bila pobuda o Siriji, ki jo je vložila 

široka koalicija držav pod arabskim vodstvom, deležna rekordne podpore. Ob podpori EU je bila 

predložena tudi obsežna resolucija o človekovih pravicah v Iranu. Letna resolucija ZN o svobodi 

veroizpovedi ali prepričanja, ki jo je predstavila EU, je bila ponovno sprejeta soglasno. GSZN je 

sprejela resolucijo o pravicah otrok s poudarkom na otrocih avtohtonih skupnosti, prvič pa tudi 

resolucijo, ki poziva h koncu pohabljanja ženskih spolnih organov; šlo je za afriško pobudo, ki jo je 

EU zavzeto podprla. 
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EU je še naprej tesno sodelovala z regionalnimi partnerji, kot so Organizacija za varnost in 

sodelovanje v Evropi (OVSE), Afriška unija, Sekretariat Foruma pacifiških otokov in Liga arabskih 

držav. EU je še okrepila tesne odnose s Svetom Evrope tako, da je sprejela prednostne naloge za 

sodelovanje z njim; EU in Svet Evrope sta še naprej izvajala precejšnje število skupnih programov 

na področju pravne države, demokracije in človekovih pravic, vrednih približno 101 milijon EUR. 

EU je v okviru Generalne skupščine in Sveta za človekove pravice sodelovala tudi s tematsko 

organizacijo, kakršna je Organizacija islamskega sodelovanja. 

 

Novembra 2012 je norveški Nobelov odbor sporočil, da bo Nobelovo nagrado za mir dobila EU v 

priznanje za njeno prizadevanje za spravo, demokracijo, spodbujanje človekovih pravic ter širjenje 

območja miru in stabilnosti po evropski celini. Nagrado so 10. decembra prevzeli vsi trije 

predsedniki – Martin Schultz (Evropski parlament), Herman Van Rompuy (Evropski svet) in Jose 

Manuel Barroso (Evropska komisija). EU je sporočila, da bo denarno nagrado uporabila za podporo 

projektom, v okviru katerih se zagotavlja izobraževanje za otroke, ki so jih prizadeli oboroženi 

spopadi. 
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I Človekove pravice in demokracija v vseh politikah EU 

1 Vključitev vidikov človekovih pravic v vse ocene učinka 

 

Evropska komisija 

 

Evropska komisija od leta 2006 dalje pripravlja ocene učinka pobud EU, v katerih presoja, kakšen 

družbeni, gospodarski in okoljski pečat utegnejo te pustiti za seboj. Ocene učinka se pripravljajo v 

zvezi z zakonodajnimi predlogi, nezakonodajnimi predlogi z očitnimi družbenimi, gospodarskimi in 

okoljskimi posledicami ter nezakonodajnimi pobudami, ki opredeljujejo prihodnje politike, 

vključno s pogajalskimi smernicami za mednarodne sporazume.  

 

Komisija se pri svojih ocenah učinka sprva ni ukvarjala z vidikom posledic pobude za človekove 

pravice, vendar pa je leta 2010 sporočila, da bo za zagotovitev skladnosti z Listino o temeljnih 

pravicah začela ocenjevati učinke zakonodajnih predlogov, tudi tistih z zunanjo razsežnostjo, kot so 

trgovinski sporazumi ali predpisi o pomoči, na temeljne pravice. Komisija je prav tako potrdila, da 

Listina zadeva zunanje politike EU1. Leta 2011 je sprejela operativne smernice o upoštevanju 

vidika temeljnih pravic2, v katerih je navedeno, kako bi morale ravnati službe Komisije, da bi 

temeljne pravice prišle ustrezno do izraza v ocenah učinka, ki jih pripravlja Komisija.  

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm. 
2 Operativne smernice o upoštevanju temeljnih pravic v oceni učinka Komisije, SEC(2011) 567 

final. 
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V letnih poročilih Komisije o uporabi Listine EU o temeljnih pravicah1 je poudarjeno, da je Listina 

še naprej referenčna točka za vključevanje temeljnih pravic v vse pravne akte EU in pri uporabi 

prava EU v državah članicah. Prav tako je navedeno, da se v EU razvija kultura temeljnih pravic, 

saj se vzpostavljata nova zakonodaja, na podlagi katere je EU pristojna ukrepati, in sodna praksa 

Sodišča Evropske unije. Cilj letnih poročil, ki vsako leto zajamejo raznovrstne določbe Listine EU, 

je spremljati področja, na katerih je bil dosežen napredek, in področja, na katerih se pojavljajo nove 

težave. 

 

Razsežnost človekovih pravic pri ocenah učinka, opravljenih za trgovinske sporazume, je bila v 

letu 2012 še okrepljena (glej razdelek 11 v nadaljevanju). 

 

Evropski parlament 

 

Leto 2012 je bilo prvo leto delovanja Direktorata Evropskega parlamenta za oceno učinka in 

evropsko dodano vrednost, ki je bil ustanovljen v odziv na poročilo Angelike Niebler o 

zagotavljanju neodvisnih ocen učinka, sprejeto v Parlamentu 8. junija 2011. 

 

                                                 
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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Direktorat za oceno učinka je odgovoren za prispevek h krepitvi institucionalne neodvisnosti in 

zmogljivosti Parlamenta, tako da pomaga določati, količinsko opredeljevati in utemeljevati splošne 

politične prednostne naloge ter izboljšuje zmogljivosti za vnaprejšnje ocenjevanje politike, s čimer 

podpira splošni cilj boljše priprave zakonodaje. Parlament je pri tem delu upošteval ocene učinka, ki 

jih pripravlja Komisija, in v skladu s Priročnikom za ocenjevanje učinka, ki ga je sprejel leta 2008, 

ocenjeval učinek svojih predlogov vsebinskih sprememb. Direktorat za oceno učinka je v letu 2012 

izdelal vrsto ocen, ki so pomembne za zunanje delovanje EU1.  

 

Čeprav v priročniku iz leta 2008 človekove pravice niso omenjene, pa merila, ki jih je določil 

Parlament, vsebujejo tudi preudarke o posledicah za ranljive družbene skupine (socialno analizo) in 

enakosti spolov. Poleg tega je Direktorat za oceno učinka potrdil, da vidiku človekovih pravic 

pripisuje velik pomen in bo to vprašanje redno pregledoval. 

 

                                                 
– 1 Opravil je začetno presojo ocene učinka, ki jo je pripravila Komisija v zvezi s predlogom o pooblastitvi za 

začetek pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu med EU in Japonsko; začetno presojo ocene učinka, ki jo je 
pripravila Komisija v zvezi s predlogom direktive o zaščiti finančnih interesov Evropske unije s kazenskim 
pravom; 

– začetno presojo ocene učinka, ki jo je pripravila Komisija v zvezi s predlogom sklepa Sveta o pridružitvi 
čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji; začetno presojo ocene učinka, ki jo je pripravila Komisija v zvezi s 
predlogom uredbe o ustanovitvi evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč; začetno presojo ocene 
učinka, ki jo je pripravila Komisija v zvezi s predlogom uredbe o skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim. 
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Svet EU 

 

Predsedstvo je v skladu s sklepi Sveta o ocenah učinka iz leta 2011 Coreperju poročalo o tem, kako 

je z oceno učinka v Svetu1. V poročilu so bili podani rezultati pregleda ocenjevanja učinkov v vseh 

sestavah Sveta; ugotovljeno je bilo, da se "[o]cene učinka […] [v dveh sestavah Sveta] običajno ne 

uporabljajo [, in sicer] v Svetu za splošne zadeve in Svetu za zunanje zadeve". 

 

Omejevalni ukrepi 

 

V skladu s Smernicami za izvajanje in ocenjevanje omejevalnih ukrepov (sankcij) v okviru skupne 

zunanje in varnostne politike EU je treba učinek omejevalnih ukrepov v okviru SZVP na človekove 

pravice oceniti tako pred njihovim sprejetjem kot vsakoletno po sprejetju2. 

 

Točka 8 Smernic določa: "Uvedba in izvajanje omejevalnih ukrepov mora biti vedno v skladu z 

mednarodnim pravom. Pri tem je treba spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine, zlasti 

predpisani postopek in pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Uvedeni ukrepi morajo biti 

vedno sorazmerni s ciljem." 

 

V letu 2012 so bile Smernice uporabljene pri letnih pregledih in sprejetju novih ukrepov proti 

Belorusiji, Mjanmaru/Burmi, Iranu, Siriji in Zimbabveju. 

                                                 
1 Poročilo predsedstva/sekretariata Sveta o oceni učinka, 21. november 2012, 16569/12. 
2 11205/12. 
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Proračunska podpora 

 

Potem ko je Svet maja 2012 sprejel sklepe o prihodnjem pristopu k proračunski podpori EU za 

tretje države, se izvede ocena spoštovanja človekovih pravic, demokracije in pravne države, da bi 

ugotovili, ali je dodelitev proračunske podpore partnerski državi primerna. EU bo torej ocenila, ali 

obstajajo predpogoji, da se partnerski državi zaupajo pogodbe na področju dobrega upravljanja in 

razvoja, tj. ali so v tej državi zagotovljene temeljne vrednote človekovih pravic, demokracije in 

pravne države ter ali bo takšna pogodba podprla širše reforme v smeri zmanjšanja revščine in 

boljšega upravljanja ter hkrati izražala skupno in deljeno zavezanost k univerzalnim temeljnim 

vrednotam.  

 

Komisija je aprila 2012 ustanovila usmerjevalni odbor za proračunsko podporo, ki naj bi oblikoval 

takšne ocene; ESZD je članica tega odbora. Odbor bo uporabljal okvir za oceno tveganja, ki med 

drugim temelji na političnih poročilih delegacij EU in na rednem političnem dialogu. 

Septembra 2012 so bile določene uradne smernice za programiranje, zasnovo in upravljanje 

proračunske podpore. Poglavje 4 teh smernic je posvečeno "temeljnim vrednotam". V njem je 

obravnavano naslednje: načela, ki jih je treba upoštevati, obseg ocene, kako so temeljne vrednote 

povezane z različnimi vidiki pogodb na področju dobrega upravljanja in razvoja in drugimi 

oblikami proračunske podpore (pogodbe o sektorskih reformah in pogodbe o izgradnji države) ter 

postopek ocenjevanja in spremljanja temeljnih vrednot. 
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Evropska investicijska banka (EIB)  

 

EIB kot banko EU pravno zavezujejo določbe Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Banko 

pri ravnanju s primerno skrbnostjo usmerja njena izjava o socialnih in okoljskih načelih ter 

standardih, temelji pa na pristopu spoštovanja človekovih pravic pri raznovrstnih učinkih1. 

Vprašanja človekovih pravic so vključena v oceno socialnega vpliva EIB na projektni ravni, kot je 

opisano v navodilih Banke o okoljskih in socialnih praksah. Banka "svoje financiranje omeji na 

projekte, ki spoštujejo človekove pravice", pri čemer so projekti ali dejavnosti, ki kršijo človekove 

pravice, izrecno izključeni iz dodeljevanja posojil EIB2.  

 

EIB je na podlagi svojih pravno zavezujočih obveznosti (PEU) in v odziv na sprejetje vodilnih 

načel ZN o podjetništvu in človekovih pravicah v letu 2012 dokončala analizo spoštovanja 

človekovih pravic, da bi ocenila svoje obstoječe standarde socialne ocene nasproti določbam Listine 

EU ter vodilnim načelom ZN o podjetništvu in človekovih pravicah. Na rezultatih te analize je 

temeljila revizija standardov banke v zvezi s skrbnim pregledom na socialnem področju v 

obdobju 2012–2013, pri čemer se pričakuje, da bo preoblikovanje teh standardov pomemben korak 

v procesu nadaljnjega operativnega vključevanja vidikov človekovih pravic v finančne dejavnosti 

EIB. Ta namera je bila nadalje raziskana, ko je EIB oktobra 2012 gostila letno "mednarodno 

srečanje strokovnjakov za socialno področje" (ISEM – International Social Experts Meeting), na 

katerem so bili obravnavani načini, kako lahko mednarodne finančne institucije kar najbolje 

vključijo človekove pravice v svoje preglede skrbnosti na socialnem področju, zlasti ocene učinka.  

 

                                                 
1 Ti vključujejo neprostovoljno preselitev/ekonomsko razseljevanje; pravice in interese 

ranljivih skupin prebivalstva; delovne standarde; varnost in zdravje pri delu ter varnost in 
zdravje ljudi; sodelovanje javnosti in javno posvetovanje. Odvisno od okoliščin primera je 
mogoče obravnavati tudi dodatna vprašanja v zvezi z upravljanjem, preglednostjo in 
zmogljivostjo; verjetnostjo konfliktov in občutljivostjo, povezano z dostopom do virov ali 
razdeljevanjem koristi projektov; izrazitimi neenakostmi ter kompleksnimi institucionalnimi 
okolji in socialno dinamiko. 

2 Glej http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf za seznam 
izključenih dejavnosti.  

http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf
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Vzporedni razvoj okvira za merjenje rezultatov (REM – Results Measurement Framework) se šteje 

za pomemben element izboljšanega skrbnega pregleda Banke ter spremljanja v zvezi s socialnimi 

vidiki, spoštovanjem človekovih pravic, družbeno odgovornostjo podjetij, dostojnim delom, 

okoljskimi načeli in dobrim upravljanjem v financiranih projektih. 

 

Nazadnje, v zvezi z njenimi letnimi zavezami o družbeni odgovornosti EIB poroča o svoji 

uspešnosti na področju okolja, sociale in upravljanja ter zlasti o več socialnih kazalnikih in 

kazalnikih spoštovanja človekovih pravic v okviru pobude za globalno poročanje. 
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2 Resnično partnerstvo s civilno družbo, tudi na lokalni ravni  

V letu 2012 je EU še okrepila medsebojno delovanje s civilno družbo, ki je zanjo tako ključna 

partnerica, s katero se posvetuje in jo upošteva pri razvoju svoje politike na področju človekovih 

pravic, kot tudi namenski prejemnik njene politične in finančne podpore, saj ima civilna družba 

nepogrešljivo vlogo pri opolnomočevanju ljudi, da bi ti lahko razumeli in uveljavljali svoje pravice, 

ter pri nadzoru nad delovanjem javnih organov. 

Za uradnike EU je postala redna praksa, da se pred dialogi o človekovih pravicah posvetujejo s 

civilno družbo v Bruslju in v zadevni državi ter ji nato o njih tudi poročajo.  

Poleg tega so bili v letu 2012 v okviru uradnih dialogov o človekovih pravicah z Argentino, 

Bangladešem, Brazilijo, Čilom, Kolumbijo, Gruzijo, Indonezijo, Kirgizistanom, Republiko 

Moldavijo, Mehiko, Palestinsko upravo in Tadžikistanom organizirani uradni seminarji za 

organizacije civilne družbe, na katerih so se evropske in mednarodne NVO srečevale s svojimi 

kolegi iz zadevnih držav. Novembra 2012 je v Galwayu potekal seminar o človekovih pravicah, ki 

so se ga udeležili pravni strokovnjaki in predstavniki organizacij civilne družbe iz EU in Kitajske. 

Priporočila s seminarjev za organizacije civilne družbe so upoštevana v uradnih dialogih o 

človekovih pravicah med EU in temi državami. V smislu najboljše prakse so bili pri uradnih 

dialogih o človekovih pravicah z Afriško unijo, Mehiko in Republiko Moldavijo navzoči tudi 

predstavniki civilne družbe, da bi predstavili ta priporočila.  

Podobno je bila civilna družba povabljena, naj prispeva tudi k pripravi strategij na področju 

človekovih pravic za posamezne države, lokalno in/ali na sedežu EU.  
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V letu 2012 so bila opravljena posvetovanja s civilno družbo v zvezi z več novostmi v politiki, 

začenši s pripravo svežnja o človekovih pravicah, ki ga je Svet za zunanje zadeve sprejel 25. 

junija, nato pa ga je potrdil še Evropski svet. Prispevek civilne družbe je bil pridobljen tudi pri 

zadevah, kot je priprava smernic EU za svobodo veroizpovedi ali prepričanja ter LGBTI, ki še 

poteka.  

Podobno je tudi pri globalnem pristopu EU k vprašanju migracij in mobilnosti, ki je glavni okvir 

EU za zunanjo migracijsko politiko in politiko mobilnosti, poudarjena vloga civilne družbe pri 

njegovem uveljavljanju. Tako je civilna družba sistematično udeležena v vseh dialogih o migraciji, 

posebnih okvirih sodelovanja in partnerstvih za mobilnost ter bo vključena v prihodnje skupne 

agende o migraciji in mobilnosti. Poleg tega je tudi v strategiji EU za odpravo trgovine z ljudmi 

(2012–2016)1 poudarjena vloga civilne družbe za izvajanje te strategije, vključno z njenim 

sodelovanjem v nacionalnih in nadnacionalnih mehanizmih za napotitev. Natančneje, strategija EU 

predvideva vzpostavitev evropske platforme organizacij civilne družbe in ponudnikov storitev, ki si 

prizadevajo za zaščito žrtev in pomoč tem žrtvam v državah članicah in nekaterih tretjih državah. 

Predstavniki civilne družbe so v rednih stikih z Delovno skupino za človekove pravice (COHOM) 

in so obveščeni o njenih sklepih. 

 

                                                 
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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Civilna družba je bila še naprej glavna prejemnica pomoči iz evropskega instrumenta za 

demokracijo in človekove pravice1. Leta 2012 je bilo financiranih skoraj 500 novih projektov, ki 

so del trenutnega sklopa 2 500 projektov, ki se izvajajo po vsem svetu, in sicer na štirih delovnih 

področjih: 

 

• zmogljivosti EU za reševanje najtežjih situacij, za hiter odziv na izredno ogroženost 

človekovih pravic in za oblikovanje celovitega mehanizma EU za zagovornike 

človekovih pravic; 

• razvoj uspešnih civilnih družb, tako da se opolnomočijo v stremljenju po demokraciji in 

človekovih pravicah in njihovi obrambi ter v posebni vlogi nosilca pozitivnih 

sprememb; 

• tematske kampanje, ki vključujejo pridobivanje podpore in operacij na terenu. 

Leta 2012 je bil poudarek na smrtni kazni, nekaznovanju, dostopu do sodstva, mučenju 

in neprimernem ravnanju, pravicah otrok, pravicah žensk, socialno-ekonomskih in 

kulturnih pravicah, temeljnih svoboščinah, boju proti diskriminaciji in invalidih; 

• spodbujanje demokracije in podpore zanjo s pospeševanjem in poglabljanjem 

participativne in predstavniške demokracije ter krepitev vloge civilne družbe in njene 

povezanosti z univerzalnimi, mednarodnimi in regionalnimi mehanizmi v službi 

demokracije, tudi s spremljanjem in izvajanjem mednarodnih demokratičnih zavez. 

Leta 2012 so bile napotene štiri misije EU za opazovanje volitev, ena misija za oceno 

volitev (v Libijo) in več misij strokovnjakov za volitve. 

                                                 
1 http://www.eidhr.eu/. 

http://www.eidhr.eu/
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EU je v letu 2012 začela izvajati tudi sklepe Sveta in sporočilo o koreninah demokracije in 

trajnostnega razvoja: sodelovanje Evrope s civilno družbo na področju zunanjih odnosov1. 

EU si je zadala nalogo, da pripravi časovne načrte za sodelovanje s organizacijami civilne družbe v 

partnerskih državah. Časovni načrti so odraz potrebe po doslednem sodelovanju s civilno družbo. 

Zagotavljali bodo izvajanje nove politike na ravni posameznih držav, katere dolgoročni cilji so 

sodelovanje EU z organizacijami civilne družbe, dialog in operativna podpora. To delo se bo 

navezovalo na načrtovanje programov EU za zunanjo pomoč, in sicer dvostranskega, regionalnega 

in tematskega sodelovanja, kar bo zagotavljalo usklajenost politike in dopolnjevanje instrumentov. 

Pomembno izhodišče pri načrtovanju programov bodo tudi strategije na področju človekovih pravic 

za posamezne države. 

 

V Bruslju je 6. in 7. decembra uspešno potekal 14. letni forum EU in NVO o človekovih pravicah, 

ki je bil bolj kot kdaj koli prej rezultat skupnega dela EU (Evropske službe za zunanje delovanje in 

Evropske komisije) in civilne družbe (mreže NVO s področja demokracije in človekovih pravic ter 

Sklada Daga Hammarksjölda). Na njem se je srečalo več kot 200 udeležencev civilne družbe z vseh 

koncev sveta ter predstavnikov mednarodnih in regionalnih mehanizmov na področju človekovih 

pravic in iz institucij EU ter držav članic, da bi razpravljali o "spodbujanju univerzalnosti in vlogi 

regionalnih mehanizmov v službi človekovih pravic ter njihovega sodelovanja s civilno družbo". Na 

njem so se srečali tudi vodje oddelkov za človekove pravice v okviru regionalnih organizacij. 

 

Politični forum in dialog dopolnjujejo številna tehnična srečanja, ki vključujejo organizacije civilne 

družbe ter zagotavljajo informacije, omogočajo dostop, financiranje in pomoč, na primer strukturirani 

dialog, forum EIDHR, seminarji za pripravo razpisov. 

                                                 
1 COM(2012) 492 final; sklepi Sveta "Korenine demokracije in trajnostnega razvoja: 

sodelovanje Evrope s civilno družbo na področju zunanjih odnosov"; 3191. seja Sveta 
(zunanje zadeve), Luxembourg, 15. oktober 2012. 
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3 Redno ocenjevanje izvajanja  

 

V akcijskem načrtu je zapisano, da bo EU o napredku pri izvajanju njegovih določb poročala v 

letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji po svetu. Skladno s tem je bila sestava 

poročila prilagojena sestavi akcijskega načrta; vsak razdelek dela A tega poročila o strateškem 

okviru in akcijskem načrtu vsebuje povzetek o dosedanjem izvajanju ustreznega dela akcijskega 

načrta. Takšna sestava naj bi zagotavljala jasnost in enostavnost ter lažje branje in razumevanje 

dokumenta. 

 

Devet ukrepov iz akcijskega načrta naj bi bilo izpeljanih do konca leta 20121. Pri doseganju večine 

teh ciljev je bil dosežen znaten napredek.  

1. Oktobra 2012 so bila sprejeta vmesna poročila o demokraciji za devet pilotnih držav, 

končna poročila je pričakovati v začetku leta 2013, načrti za ukrepanje v podporo 

demokraciji v večini pilotnih držav pa so v pripravi.  

2. Sprejeti so bili ukrepi za sistematizacijo ukrepanja na podlagi misij EU za opazovanje 

volitev, in sicer z boljšo uporabo poročil vodij misij in načrtovanjem programov pomoči 

EU ter s pripravo novih smernic za misije za opazovanje volitev in delegacije.  

3. Od novembra 2012 dalje se delovna skupina Sveta za človekove pravice srečuje tudi v 

Bruslju.  

4. Decembra 2012 je bil sprejet seznam držav in regij, s katerimi je treba prednostno 

razviti partnerstvo za boj proti trgovini z ljudmi.  

                                                 
1 Ukrepi 6(a), 6(d), 7, 14(a), 16(a), 18(c), 23(a), 25(b) in 30(b). 
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5. EU je močno lobirala v prid Resoluciji Generalne skupščine ZN 67/206, ki ponovno 

poziva k moratoriju na smrtno kazen; izglasovana je bila s številom glasov za brez 

primere.  

6. V vseh predstavništvih EU so bile določene točke za človekove pravice in bili 

imenovani uradniki EU za zvezo za zagovornike človekovih pravic. Veliko je bilo 

storjenega tudi v prid objavljanju njihovih kontaktnih podatkov. 

7. Začela se je priprava smernic glede vprašanja svobode veroizpovedi ali prepričanja. 

Posvetovanja s civilno družbo so bila opravljena in EU pričakuje, da bodo smernice 

sprejete v začetku leta 2013.  

8. Objava poročila o prednostnih nalogah EU pri dejanskem izvajanju vodilnih načel ZN o 

podjetništvu in človekovih pravicah je bila odložena in se je zavlekla v leto 2013, da bi 

bilo mogoče upoštevati tudi razprave s foruma ZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah, ki je potekal decembra 2012.  

9. Avgusta 2012 je Evropska komisija dokončala posodabljanje navodil o invalidnosti in 

razvoju v skladu s Konvencijo ZN o pravicah invalidov.  
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II Spodbujanje univerzalnosti človekovih pravic  

4 Vsesplošno priznavanje  

 

Univerzalni standardi človekovih pravic so bili v letu 2012 v skladu s členom 21 PEU ter strateškim 

okvirom in akcijskim načrtom na področju človekovih pravic deležni nadaljnjega spodbujanja kot 

podlaga za odnose EU s tretjimi državami in regionalnimi organizacijami. 

 

EU je v okviru Sveta ZN za človekove pravice v letu 2012 zelo pozorno spremljala – in včasih tudi 

zavračala – vsebino pobud, na primer tistih v zvezi s tradicionalnimi vrednotami in 

multikulturalizmom ter človekovimi pravicami, ki bi lahko spodkopale univerzalnost človekovih 

pravic. Svoja stališča je jasno izrazila v izjavah in obrazložitvah glasovanja.  

 

EU je podpirala in pozorno spremljala nastajanje nove Aseanove izjave o človekovih pravicah v 

letu 2012, pri čemer je poudarjala, da je to pomemben korak za krepitev varstva človekovih pravic v 

Aziji. Vendar pa je visoka predstavnica Ashtonova poudarila tudi, da je treba poskrbeti, da se bodo 

pri izvajanju ustrezno reševale težave, ki bi se lahko pojavile glede združljivosti z mednarodnimi 

standardi, zlasti združljivosti s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in ustreznimi pogodbami, 

sklenjenimi v okviru Združenih narodov na področju človekovih pravic. 

 

Ratifikacija instrumentov Združenih narodov s področja človekovih pravic je leta 2012 postala 

reden vidik odnosov, zlasti dialogov o človekovih pravicah, in sicer ob upoštevanju stanja v 

zadevnih tretjih državah, orisanega v strategijah na področju človekovih pravic za posamezne 

države.  
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Poleg tega je EU leta 2012 zaključila svojo kampanjo za vsesplošno ratifikacijo dveh izbirnih 

protokolov h Konvenciji o otrokovih pravicah in z njima povezane Konvencije MOD št. 182 o 

najhujših oblikah dela otrok. Kampanja se je navezovala na deseto obletnico začetka veljavnosti teh 

instrumentov v začetku leta 2012. Kampanja EU je učinkovala spodbudno in je prispevala k temu, 

da je Izbirni protokol glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih ratificiralo sedem držav, Izbirni 

protokol o prodaji otrok, otroški prostituciji in otroški pornografiji pa je podpisala ena država, 

medtem ko ga je deset drugih držav ratificiralo; Konvencijo MOD št. 182 je ratificirala ena država. 

Pričakovati je, da bo ratifikacijo v kratkem ali srednjeročno opravilo še kakih dvanajst držav, ki so 

se na lobiranje EU odzvale pozitivno. V nekaterih primerih bi to utegnilo biti pogojeno z 

razpoložljivostjo pomoči.  

 

Sodelovanje s Forumom pacifiških otokov (PIF – Pacific Island Forum) je bilo vzpostavljeno pod 

okriljem projekta v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR), 

pri katerem je šlo za spodbujanje ratifikacije instrumentov ZN s področja človekovih pravic med 

državami članicami PIF. 

 

Podobno je reden vidik bilateralnih odnosov na področju človekovih pravic postalo tudi vprašanje 

izvajanja priporočil organov ZN za spremljanje izvajanja pogodb in posebnih poročevalcev, pa tudi 

izvajanja zavez držav samih v okviru splošnega rednega pregleda. EU se je v dvostranskih stikih 

redno zavzemala tudi za to, da bi se nanje stalno vabili tudi posebni poročevalci ZN.  

 

EU je leta 2012 še naprej sodelovala s partnerskimi državami in organizacijami na področju 

svobode veroizpovedi in prepričanja, pri čemer je utirala pot trajnemu soglasju o resolucijah, ki jih 

je EU predložila Svetu za človekove pravice in Generalni skupščini. EU je s partnerji, zlasti 

Organizacijo islamskega sodelovanja, prav tako sodelovala pri boju proti verski nestrpnosti in pri 

sprejetju zadevnih resolucij ZN, da bi zagotovila osredotočenost na človekove pravice na podlagi 

univerzalnih standardov svobode veroizpovedi ali prepričanja.  
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5 Kultura človekovih pravic in demokracije v zunanjem delovanju EU  

 

ESZD je v skladu z akcijskim načrtom EU na področju človekovih pravic in demokracije vse 

leto 2012 zagotavljala usposabljanje iz človekovih pravic in demokracije, zlasti v okviru "serije 

o človekovih pravicah", ki je potekala po cel teden trikrat v letu (marca, junija, oktobra 2012). 

 

Trem splošnim seminarjem o politiki na področju človekovih pravic in demokracije v okviru 

zunanjih odnosov EU so sledili ožji tematski moduli o nediskriminaciji (FoRB (svoboda 

veroizpovedi ali prepričanja), invalidnost, LGBT (lezbijke, geji, biseksualci in transseksualci), 

enakosti spolov, pravicah otrok, mednarodnem kazenskem pravosodju, podpiranju demokracije in 

opazovanju volitev, človekovih pravicah v kontekstu ZN ter o Svetu Evrope in človekovih pravicah. 

Pri nekaterih od teh tečajev usposabljanja se je ESZD oprla na strokovno znanje akademikov, NVO 

iz mreže za človekove pravice in demokracijo, organov ZN in Sveta Evrope. 

 

Teh modulov usposabljanja se je udeležilo osebje ESZD in Evropske komisije (tako s sedeža kot iz 

delegacij), osebje misij in operacij v sklopu SVOP, diplomati držav članic in osebje EP. Povprečno 

je bilo na dan 35 udeležencev, kar pomeni pomemben prispevek k vključevanju vidikov človekovih 

pravic in demokracije v vse politike EU. Tečaji so bili objavljeni prek mreže točk za človekove 

pravice v delegacijah; kar je privedlo do tega, da se je zanje prijavilo znatno število članov osebja 

delegacij (52 oseb iz 48 različnih držav), ki so med seboj izmenjali najboljše prakse pri reševanju 

perečih vprašanj s področja človekovih pravic.  

 

ESZD je v želji, da bi usposabljanju osebja dali nov zagon, septembra 2012 začela spremljati tečaje 

usposabljanja s področja človekovih pravic in demokracije, ki jih organizirajo države članice, in 

sicer z namenom preučitve najboljših praks in združevanja moči. O svojih izkušnjah je poročalo 

sedem držav članic. 
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Več drugih tečajev usposabljanja s področja človekovih pravic in demokracije je potekalo v sklopu 

prednapotitvenih usposabljanj za vodje delegacij in referente za posamezne politike ter odgovorne 

za sodelovanje, seminarjev za diplomate držav članic, uvajalnih predavanj v ESZD in regionalnih 

seminarjev Generalnega direktorata za razvoj in sodelovanje, pa tudi priložnostno. Predstavitev 

področja človekovih pravic in demokracije je zdaj sistematično vključena v vsa prednapotitvena 

usposabljanja. 

Prav tako je EU v letu 2012 dalje podpirala izobraževanje iz človekovih pravic po vsem svetu, in 

sicer v okviru različnih instrumentov financiranja, vključno z evropskim instrumentom za 

demokracijo in človekove pravice. Projekti, ki so jih na različnih območjih spodbujale akademske 

institucije in NVO, so bili namenjeni najrazličnejšim skupinam prebivalstva – od šolarjev do 

voditeljev skupnosti in policije, pa tudi najranljivejšim skupinam. Evropski meduniverzitetni center 

za človekove pravice in demokratizacijo (EIUC) ter njegova mreža regionalnih magistrskih 

študijskih programov v Afriki, azijsko-pacifiški regiji, na Balkanu, Kavkazu in v Latinski Ameriki 

so primeri uspešnih projektov na tem področju. Mreža ki združuje več kot 81 univerz po vsem 

svetu, je interdisciplinarni center odličnosti, ki ponuja podiplomsko izobraževanje o človekovih 

pravicah za več sto študentov, prihodnjih voditeljev, zasebni sektor, organizacije civilne družbe, 

državno upravo in osebje delegacij(e) EU. Leta 2012 je mreža EIUC začela pogajanja za 

vzpostavitev dodatnega regionalnega magistrskega študijskega programa za regijo južnega 

Sredozemlja. 

 

Vse delegacije EU in misije v sklopu SVOP so bile v skladu z akcijskim načrtom EU na področju 

človekovih pravic in demokracije zaprošene, da določijo točko za človekove pravice in kontaktne 

podatke objavijo na svojem spletnem mestu. Do konca leta 2012 je to storilo vseh 140 delegacij 

ter vseh 15 misij in operacij v sklopu SVOP. V mnogih primerih sta bili določeni dve točki, ena v 

političnem in ena v operativnem oddelku (vseh skupaj je tako 215). V 101 državi so bili določeni 

tudi posebni uradniki za zvezo za zagovornike človekovih pravic. Kontaktne podatke svojih točk za 

človekove pravice je na svojem spletnem mestu objavilo že 67 delegacij. Šest delegacij se je 

odločilo, da iz varnostnih razlogov tega ne bo storilo. 
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Točke za človekove pravice imajo osrednjo vlogo pri usklajevanju izvajanja strategij na področju 

človekovih pravic za posamezne države na terenu. Prav tako sedežu zagotavljajo strokovna mnenja 

o lokalnih premikih, se ukvarjajo s posameznimi primeri, pripravljajo demarše in širijo poznavanje 

prednostnih nalog EU v okviru Tretjega odbora Generalne skupščine ZN in Sveta za človekove 

pravice. Točke za človekove pravice so bile pozvane, naj se med seboj posvetujejo o najboljših 

praksah v zvezi s temi vprašanji. Priložnost za to bo prvo srečanje točk za človekove pravice, ki bo 

28. februarja 2013 v Bruslju. 

 

Pripravljanje in izvajanje strategij na področju človekovih pravic za posamezne države je prineslo 

neko novo dinamiko v skupno delovanje delegacij EU in veleposlaništev držav članic na 

področju človekovih pravic. Leta 2012 so iz tega v več državah izšle delovne skupine za 

človekove pravice na ravni političnih svetovalcev ob sodelovanju strokovnjakov za človekove 

pravice iz oddelkov delegacij EU, pristojnih za sodelovanje, in veleposlaništev držav članic. Mnoge 

od teh delovnih skupin so omogočile tudi boljše usklajevanje informacij in ukrepanja v zvezi z 

zagovorniki človekovih pravic, kar je privedlo do učinkovite delitve dela med lokalnimi partnerji iz 

EU. ESZD bo takšne lokalne delovne skupine za človekove pravice še naprej podpirala kot primer 

najboljše prakse. 
 

 

III URESNIČEVANJE USKLAJENIH CILJEV POLITIKE, INTERNO IN V MEDNARODNIH OKVIRIH  

6 Učinkovita podpora demokraciji  

 

EU je v prizadevanjih za usklajene cilje in na podlagi zavez iz člena 21 PEU v letu 2012 nadaljevala 

prizadevanja za krepitev demokracije in demokratizacijo po vsem svetu.  

 

Poglavitno orodje, ki ga je pri tem uporabljala, je bil politični dialog z doslednimi sporočili, podprt 

z misijami za opazovanje volitev in ukrepi razvojnega sodelovanja.  
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Prizadevanja za usklajenost so najučinkovitejša na ravni posamezne države in se začnejo z 

usklajevanjem instrumentov EU, vključno s političnim dialogom. Potrebno je tudi sodelovanje med 

EU in državami članicami, ki morajo prilagoditi in uskladiti sporočila in dejavnosti; da so ta 

prizadevanja dosegla svoj namen, pa je mogoče trditi, ko je s partnersko državo dosežen dogovor o 

podpori in se ta skupno z njo tudi udejanji. V načrtih je večji poudarek na trajnih rezultatih, 

vključno s podporo demokraciji. 

 

Poleg misij za opazovanje volitev, ki so zelo prepoznavno orodje v podporo verodostojnosti 

volilnega procesa, se v partnerskih državah s sodelovanjem z organizacijami civilne družbe izvajajo 

tudi dejavnosti v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR – 

European Instrument for Democracy and Human Rights) v podporo nadaljnjemu razvoju 

državljanskih in političnih ter ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic.  
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Demokracija je deležna podpore tudi v širšem merilu v obliki podpore za razne institucije javnega 

sektorja, namenjena pa je povečanju obsega storitev za državljane in spodbujanju uresničevanja 

ekonomskih in socialnih pravic. Podpora se zagotavlja tudi parlamentom in organizacijam 

državljanov in spodbujajo se decentralizirani ukrepi, da bi se politični prostor razširil in bi bila 

državljanom zagotovljena glas in zastopanost. Razvoj zmogljivosti in podpora institucijam potekata 

v glavnem v okviru instrumenta za razvojno sodelovanje (DCI – Development Cooperation 

Instrument), evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva (ENPI – European Neighbourhood 

Policy Instrument) in evropskega razvojnega sklada (EDF – European Development Fund).  

 

Med zavezami s področja demokracije in človekovih pravic iz strateškega okvira in akcijskega 

načrta je poslej tudi izvajanje sklepov Sveta iz novembra 2009 in decembra 2010.  

 

Leta 2012 se je v sodelovanju z državami članicami nadaljevalo delo v delegacijah EU v 

devetih preostalih pilotnih državah za podporo demokraciji (Benin, Bolivija, Gana, 

Indonezija, Kirgizistan, Libanon, Maldivi, Mongolija in Salomonovi otoki, kot so opredeljene v 

sklepih Sveta iz decembra 2010), da bi se dokončno oblikovali demokratični profili in akcijski 

načrti na področju demokracije. Oktobra 2012 je bilo sprejeto vmesno poročilo. Poročila, ki se 

pripravljajo ob koncu leta, in zaključek pilotne faze prve generacije je pričakovati v začetku 

leta 2013.  

 

Vse pilotne delegacije so oddale opisna poročila, tj. opise dejavnosti donatorjev v podporo 

demokraciji v pilotni državi. Večina od njih je prav tako preučila potrebe in pripravlja načrte 

ukrepanja v podporo demokraciji.  
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Delo se bo nadaljevalo tudi v letu 2013, ko bodo osnutki obrazcev pregledani glede na prejeta 

poročila. Dosedanji rezultati kažejo, da poročila s poudarkom na demokraciji ponujajo dodatne 

informacije o političnih strukturah in kakovosti institucij ter oceno političnih procesov, ki so bodisi 

v prid bodisi v škodo demokraciji. Iz njih je mogoče razbrati tudi, kako bi bilo treba dodatno razviti 

orodja, tako v smislu razvoja osebja in usposabljanja kot tudi v smislu smernic in predlog za 

analize, določanje ukrepov ter izvajanje in ocenjevanje dejavnosti v podporo demokraciji. 

 

Nauki iz prve pilotne generacije bodo osnova za zagon druge generacije pilotnih držav. 

 

Namen demokratičnih profilov je ocena, ki jo oblikuje EU o stanju demokracije v posamezni 

državi, zaradi sistematizacije informacij o ključnih vidikih in ocene izgledov za spremembe. 

Najbolje bi bilo, če bi to opravili v sodelovanju z lokalnimi (uradnimi organi in civilno družbo) ter 

mednarodnimi zainteresiranimi stranmi. Za informacije, zbrane za prvo generacijo, je mogoče 

okvirno ugotoviti, da imajo sorazmerno dolg rok trajanja in ponujajo koristno podlago za politične 

dialoge, dejavnosti razvojnega sodelovanja in opazovanje volitev oziroma pomoč pri volitvah. 
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Akcijski načrti za demokracijo naj bi ustrezali usklajeni oceni tistih področij, kjer bi bila potrebna 

podpora od EU oziroma njenih držav članic in druge vrste podpore krepitvi demokracije. Najbolje 

bi bilo, če se o teh področjih skupno dogovorijo EU oziroma njene države članice (in drugi 

donatorji) in zadevna partnerska država. Namen pri tem je izboljšati usklajenost in lastništvo nad 

ukrepi ter doseči trajne rezultate. Demokratični profili in akcijski načrti bodo predloženi Svetu in 

uporabljeni za nadaljnji razvoj metodologije. Končni cilj pa je izdelati univerzalno uporabna orodja. 

 

Neoporečne volitve so nujna podlaga vsake delujoče demokracije in ključni element trajnostnega 

razvoja. EU je prepričana, da ukrepi, usmerjeni v varstvo pravice do udeležbe na neoporečnih 

volitvah, lahko močno pripomorejo k miru, varnosti in preprečevanju sporov. Tudi leta 2012 je EU 

z vso zavzetostjo podpirala volilne procese po vsem svetu; na povabila oblasti se je odzivala z 

misijami EU za opazovanje volitev in misijami strokovnjakov za volitve, zagotavljala pa je tudi 

pomoč pri volitvah, če je bila zanjo zaprošena, in podporo domačim opazovalcem. 

 

Junija je bil organiziran tudi vmesni pregled, katerega namen je bil izboljšati delovanje misij EU za 

opazovanje volitev in misij strokovnjakov za volitve ter uporabo sredstev zanje. 

 

Misije za opazovanje volitev so bile letos napotene v Senegal, Alžirijo, Vzhodni Timor in Sierro 

Leone. Zaradi posebnih varnostnih razmer je bila v Libijo poslana skupina za oceno volitev. Misije 

strokovnjakov za volitve so se mudile tudi v Egiptu, Jemnu, Salvadorju, Gvineji Bissau, Senegalu, 

Mehiki, Angoli in Gani.  
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EU je še okrepila svoj dolgoročni pristop k volitvam in začela ocenjevati čim več vidikov volilnega 

cikla pred samimi volitvami (na primer registracijo volivcev) in po njih (ukrepanje na podlagi 

priporočil misije za opazovanje volitev). Da bi EU lahko izpolnila zavezo iz strateškega okvira in 

akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo, so se njene institucije lotile 

sistematizacije nadaljnjega ukrepanja na podlagi priporočil misij za opazovanje volitev, in sicer z 

boljšo uporabo obstoječih instrumentov, na primer rednega poročanja vodij misij in programskega 

načrtovanja pomoči EU, ter z razvojem novih orodij, na primer smernic in navodil za delegacije 

glede misij v okviru nadaljnjega ukrepanja. Da bi misije za opazovanje volitev imele še močnejši 

učinek, je EU prvič izvedla krog misij za nadaljnje ukrepanje sredi volilnega cikla, kar naj bi 

pripomoglo k izvajanju priporočil s prejšnjih volitev in s tem k zagotavljanju boljših pogojev za 

naslednje volitve. Decembra 2012 je EU z misijo za nadaljnje ukrepanje v Malaviju preučila 

napredek pri volilni reformi in prispevala k pripravam na naslednje volitve, ki bodo leta 2014. Več 

misij se pripravlja tudi za leto 2013. 

 

EU se zaveda dejstva, da narava in oblika priporočil odločilno vplivata na uspešnost njihovega 

izvajanja, zato je še naprej izboljševala metodološke usmeritve za svoje opazovalne misije glede teh 

in drugih vprašanj, zlasti tudi v okviru projekta NEEDS. 
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Projekt NEEDS 2008–2012 

 

Mreža za okrepljeno podporo volitvam in demokraciji (NEEDS – Network for Enhanced Electoral 

and Democratic Support) je bila tretji projekt, ki ga je na tem področju med letoma 2008 in 2012 

financirala EU. Pri tem projektu je šlo za naslednje: 

 

1) prispevek h konsolidaciji dosledne metodologije, ki jo uporabljajo misije EU za opazovanje 

volitev v skladu z mednarodnimi in regionalnimi standardi za demokratične volitve (vključno z 

navezavo na volilno pomoč);  

2) izboljšanje zmogljivosti opazovalcev EU z oblikovanjem skupnega pristopa EU k novačenju in 

usposabljanju opazovalcev;  

3) podpora demokratičnim procesom v tretjih državah s ciljno podporo domačim skupinam 

opazovalcev in drugim ustreznim organizacijam civilne družbe prek regionalnih partnerjev; v zvezi 

s tem razvoj in širjenje strategij za izvajanje priporočil misij EU za opazovanje volitev, vključno z 

razvojem zmogljivosti. 

 

Triletni projekt (podaljšan za eno dodatno leto) je prinesel več koristnih orodij in smernic za 

metodologijo misij EU za opazovanje volitev, organizirano je bilo usposabljanje za stotine 

opazovalcev za krajše in daljše obdobje ter za ključne člane skupin, izboljšane so bile tudi 

zmogljivosti organizacij civilne družbe in regionalnih mrež. 

 

Ti cilji bodo ostali bistveni vidik podpore v okviru projekta opazovanja volitev in podpore 

demokraciji (2013–2017), ki ga bosta vodila GIZ in Eris ob podpori njunih regionalnih in 

nacionalnih partnerjev v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki. 
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EU je bila še naprej vodilna pri usklajevanju prizadevanj različnih misij za opazovanje volitev s 

tega področja in je sodelovala pri podpiranju krepitve zmogljivosti drugih regionalnih organizacij 

(npr. Afriške unije in Lige arabskih držav). Delegacije EU so bile pozvane, naj ravnajo skladno s 

priporočili za opazovanje volitev, ki sta jih pripravila OVSE/ODIHR. 

 

Sodelovanje med Ligo arabskih držav (LAS) in EU 

 

Leta 2012 je bil zahvaljujoč projektu NEEDS izveden desetdnevni program izmenjav in dejavnosti, 

ki sta se ga skupaj udeležili Liga arabskih držav (LAS) in Evropska unija (EU), da bi se pogovorili 

o nalogah misij za opazovanje volitev. Program je potekal od 7. do 17. oktobra 2012, najprej s 

srečanji v Bruslju in nato z ekskurzijo LAS v Litvo, da bi 14. oktobra opazovali parlamentarne 

volitve. V delegaciji LAS je bilo 14 strokovnih sodelavcev iz njenega glavnega urada, ki se 

ukvarjajo z misijami za opazovanje volitev LAS, in predstavnik urada za zveze ES/LAS na Malti. 

 

Ta seminar je uradnikom EU in LAS ponudil priložnost za izmenjavo sedanjih praks in pristopov k 

opazovanju volitev ter metodologije volilne pomoči. Tako sta se obe strani bolje seznanili z 

izkušnjami, ki jih ima z opazovanjem druga stran, in pridobili primerjalni pregled nad 

metodologijami in strategijami drugih mednarodnih in regionalnih skupin, ki podpirajo skupine za 

opazovanje volitev. 
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EU je v mnogih državah podpirala verodostojne nacionalne opazovalne mreže, in sicer s 

financiranjem in razvojem zmogljivosti. Prav tako je še naprej zagotavljala tehnično in materialno 

podporo pri volilnih procesih, zlasti tudi organom za vodenje volitev, materialno podporo pri 

glasovalnih in registracijskih opravilih, vse bolj pa tudi drugim ključnim zainteresiranim stranem 

poleg organov za vodenje volitev, ter tako skušala spodbujati vključenost v proces in njegovo 

sprejemanje. Tu je med drugim šlo za spremljanje organizacij civilne družbe na področjih, kot je 

volilna/državljanska vzgoja; spodbujanje nepristranskih in profesionalnih medijev, vključno z 

usposabljanjem novinarjev; zagotavljanje usposabljanja za člane političnih strank in kandidatov, 

vključno z notranjestrankarskim dialogom in vprašanji enakosti spolov; spodbujanje tvornih 

mehanizmov reševanja volilnih sporov in krepitev sodstva. 

 

EU je leta 2012 pomagala pri volitvah v več državah, med drugim v Burkini Faso, Salvadorju, 

Nigeriji, Pakistanu in Togu. Nadaljevala je prizadevanja in usmeritve na mednarodni ravni, obenem 

pa okrepila podporo demokratizacijskemu valu v južnem Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu. Tako 

je bil podpore deležen proces demokratičnih reform v Jordaniji in Libiji. Podpora je v pripravi tudi 

za države, ki utrjujejo svoje demokratične institucije, na primer Nepal in Tanzanija, ter za države, ki 

so prestale krizo in morajo prehodne institucije sedaj nadomestiti z demokratično izvoljenimi 

institucijami kot na primer na Madagaskarju.  

 

EU še naprej prednostno obravnava razvoj znanja in politik ter sodelovanje s ključnimi akterji s 

področja volilne pomoči. Tematske delavnice o volitvah ter informacijskih in komunikacijskih 

tehnologijah marca 2012 v Mombasi v Keniji se je udeležilo več kot 200 predstavnikov volilnih 

komisij iz mnogih držav v razvoju. Delavnica je bila organizirana v sodelovanju s Programom 

Združenih narodov za razvoj (UNDP). Iz nje sta izšla celovito zbirno poročilo in e-izobraževalni 

tečaj.  
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7 Stalna zmogljivost za človekove pravice in demokracijo v okviru Sveta EU  

 

V delovni skupini Sveta, ki obravnava vse vidike človekovih pravic v okviru zunanjih odnosov 

EU (COHOM), sodelujejo države članice EU, Evropska komisija in Evropska služba za zunanje 

delovanje. COHOM je odgovorna za strateški razvoj in izvajanje politike EU na področju 

človekovih pravic in demokracije, vključno z različnimi smernicami EU na tem področju, pa tudi za 

dialoge o človekovih pravicah in posvetovanja s tretjimi državami ter vključevanje človekovih 

pravic v zunanje delovanje EU.  

 

Ključno je opredeliti strateške prednostne naloge EU v večstranskih forumih za človekove pravice, 

zlasti v Svetu ZN za človekove pravice in Tretjem odboru Generalne skupščine ZN. COHOM je 

bila gonilna sila pri pripravi strateškega okvira EU ter akcijskega načrta za človekove pravice in 

demokracijo, nadzoruje pa tudi njuno izvajanje.  

 

Redno si izmenjuje stališča s predsednikom pododbora Evropskega parlamenta za človekove 

pravice in s predstavniki civilne družbe. Sej te delovne skupine se redno udeležujejo tudi drugi 

gostujoči udeleženci na visoki ravni, kot so posebni poročevalci ZN.  

 

Zaradi obsežnejše politike EU na področju človekovih pravic se je delovna obremenitev delovne 

skupine v zadnjih letih močno povečala, člani pa sejam namenjajo več časa. V prvi polovici 

leta 2012 so sejam skupno namenili skoraj dvakrat več časa kot leta 2010. Te nove okoliščine so 

zahtevale spremembo delovnih metod. 
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Običajnim sestankom v glavnih mestih, ki so se jih udeleževali odgovorni za področje 

človekovih pravic iz držav članic EU, se zdaj pridružujejo še redne seje bruseljske skupine, 

vzpostavljene novembra 2012. Skupina je bila vzpostavljena kot odziv na povečan obseg dela 

COHOM, pa tudi, da bi se delovna skupina lahko hitreje odzivala na razvoj dogodkov ter bi se 

zagotovilo tesno sodelovanje s Političnim in varnostnim odborom ter drugimi telesi, zlasti 

delovnimi skupinami Sveta, ki delujejo na posameznih geografskih območjih. S tem je jasno 

izražena odločenost EU, da v okviru vseh ukrepov zunanjega delovanja spodbuja človekove pravice 

in demokracijo.  

 

COHOM je ob upoštevanju obstoječe prakse rotirajočih predsedstev vzpostavila projektne 

skupine, katerih naloga je podpreti njeno delo na nekaterih prednostnih področjih, in sicer s 

poglobljeno pripravo in razpravo o številnih vprašanjih, zlasti o izvajanju smernic EU na področju 

človekovih pravic (npr. smrtna kazen, mučenje, otroci in oboroženi spopadi, zagovorniki 

človekovih pravic, otrokove pravice, nasilje nad ženskami in deklicami). Te projektne skupine v 

praksi spodbujajo sodelovanje ustreznih strokovnjakov iz ESZD, služb Komisije in držav članic, ki 

si lahko tako breme neformalno razdelijo.  

 

Neuradni dogovori o porazdelitvi bremen trenutno obstajajo tudi v forumih za človekove pravice 

ZN (Tretji odbor Generalne skupščine in Svet za človekove pravice) ter drugih večstranskih 

organizacijah, kot sta Svet Evrope in OVSE.  

 

Učinkoviti dogovori o porazdelitvi bremen zagotavljajo široko politično podporo in omogočajo tudi 

najboljšo uporabo strokovnega znanja in zmogljivosti. Leta 2013 se bodo nadaljevale razprave o 

tem, kako bi lahko te dogovore še okrepili.  
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8 Za bolj usklajene politike  

 

EU je na vseh področjih zavezana spoštovanju človekovih pravic. S svojimi državami članicami 

se je zavezala, da bo zagotavljala spoštovanje človekovih pravic znotraj svojih mej. Izven svojega 

ozemlja je v skladu s členom 21 Pogodbe o Evropski uniji odločena spodbujati človekove pravice in 

demokracijo v okviru vseh svojih zunanjih ukrepov. Leta 2012 smo si prizadevali, da bi obravnavali 

vprašanja skladnosti in doslednosti med notranjimi in zunanjimi razsežnostmi politike EU na 

področju človekovih pravic. Leta 2013 bomo okrepili sodelovanje med Delovno skupino Sveta za 

temeljne pravice, državljanske pravice in prosti pretok oseb (FREMP) in Delovno skupino Sveta za 

človekove pravice (COHOM).  

 

9 Spoštovanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic  

 

Ekonomske, socialne in kulturne pravice so bistven del zunanje politike človekovih pravic EU in 

odražajo odločno zavezanost univerzalnosti in nedeljivosti vseh človekovih pravic. Leta 2012 smo 

za spodbujanje, varstvo in spoštovanje teh pravic uporabili različna orodja, med njimi zagovarjanje 

na visoki ravni in prizadevanja javne diplomacije. 

EU se je v medvladnih pogajanjih zavzemala za to, da bi se priznala povezava med izvajanjem 

standardov človekovih pravic ter trajnostnim razvojem in izkoreninjenjem revščine. Leta 2012 smo 

o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah razpravljali tudi v dialogih o človekovih pravicah z 

nekaterimi partnerji. Tako smo tega leta v dialogih o človekovih pravicah s Kolumbijo, Gruzijo, 

Ukrajino in Vietnamom zadevno vprašanje obravnavali z več vidikov, vključno s pravicami 

delavcev in zemljiškimi pravicami. Odslej bomo k zadevi pristopali bolj sistematično, kar je v 

skladu z akcijskim načrtom za človekove pravice in demokracijo. 
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EU je vse leto zavzeto podpirala in sodelovala s posebnimi poročevalci ZN, dejavnimi na 

področju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, npr. s pooblaščenci za področje pravic do 

hrane in vode.  

EU je v tednu ministrskih srečanj Generalne skupščine ZN leta 2012 skupaj z ZDA in Uradom ZN 

za vodo pripravila dogodek na visoki ravni o zanesljivosti preskrbe z vodo ter o pomenu te 

preskrbe za oskrbo s hrano in energijo ter gospodarski in družbeni razvoj. Na okrogli mizi sta 

spregovorili visoka predstavnica in podpredsednica Komisije Catherine Ashton in zunanja 

ministrica ZDA Hillary Clinton. Udeleženci so pozvali k sodelovanju in hitremu ukrepanju, da bi 

preprečili pomanjkanje vode, ter predlagali, da bi upravljanje voda lahko izboljšali prek partnerstev 

med vladami, podjetji in izobraževalnimi ustanovami. Zanesljivost preskrbe z vodo je bila tudi ena 

od tem na neformalnem srečanju zunanjih ministrov EU septembra na Cipru. 

EU je največja donatorka razvojne pomoči na svetu, ki je v podporo svojim partnerjem pri 

uresničevanju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic sprejela konkretne ukrepe. V okviru 

strategije izvajanja evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) se je 

zavezala k okrepljeni podpori za pobude na področju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, kar 

vključuje zavzemanje za podpis in ratifikacijo Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravicah (MPESKP) ter Opcijskega protokola k temu paktu. 

Ukrep 9 strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo, "Spoštovanje ekonomskih, 

socialnih in kulturnih pravic", določa, da bi morala EU: (a) prispevati k pripravi programa na 

področju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic s posebnim poudarkom na Svetu ZN za 

človekove pravice ter v tesnem sodelovanju s posebnimi poročevalci ZN in (b) v dialogih s tretjimi 

državami obravnavati določena vprašanja, povezana z ekonomskimi, socialnimi in kulturnimi 

pravicami.  

V ta namen bo do srede leta 2013 pripravljen delovni načrt. Delovna skupina Sveta za človekove 

pravice je novembra 2012 na podlagi delovnega dokumenta, ki ga je pripravila Portugalska, začela 

razprave v zvezi s tem, ki se nadaljujejo v začetku letošnjega leta.  

http://m.state.gov/md198179.htm
http://m.state.gov/md198179.htm
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Z ukrepom 10 se EU zavezuje, da si bo na področju razvojnega sodelovanja prizadevala za 

spodbujanje spoštovanja človekovih pravic, z ukrepom 10(c) pa, da bo vprašanja človekovih pravic 

vključila med tista vprašanja, ki jih zagovarja v okviru svetovnega razvoja ter drugih globalnih 

vprašanj, zlasti v procesu po določitvi razvojnih ciljev tisočletja. Potekajo tudi prizadevanja za 

zagotovitev, da bo razvojni program po letu 2015 usmerjen na človekove pravice, 

demokracijo in dobro upravljanje. 

 

EU je tudi leta 2012 tesno sodelovala z Mednarodno organizacijo dela (MOD). Udejanjila je 

sporočilo Komisije "Povečevanje učinka razvojne politike EU: agenda za spremembe" iz 

oktobra 2011, kjer je poudarjen pomen zaposlitve in dostojnega dela v okviru vključujoče rasti, ki 

ljudem zagotavlja udeležbo in korist pri vzpostavljanju blaginje in delovnih mest.  

 

Evropski meduniverzitetni center za človekove pravice in demokratizacijo (EIUC), ki se financira iz 

evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR), je julija 2012 v italijanskih 

Benetkah pripravil diplomatsko konferenco na temo "EU ter ekonomske, socialne in kulturne 

pravice". Na konferenci so sodelovali zadevni akterji (npr. akademiki in strokovnjaki za področje 

človekovih pravic ter demokratizacijo iz institucij EU in držav članic), ki so razpravljali o načinih 

za krepitev politike EU na področju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic.  

 

ESZD je marca 2012 pripravila usposabljanje osebja na področju navedenih pravic, ki se ga je 

udeležilo osebje ESZD, Evropske komisije in zunanjih ministrstev držav članic. 

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_sl.pdf


 
9431/13  dm/--/pt 56 
PRILOGA DG C   SL 

IV ČLOVEKOVE PRAVICE V VSEH POLITIKAH IN INSTRUMENTIH ZUNANJEGA DELOVANJA EU 

10 Ukrepi v smeri pristopa k razvojnemu sodelovanju, temelječega na pravicah  

 

Leta 2012 se je začelo več politik in ukrepov, namenjenih izboljšanju pristopa k razvojnemu 

sodelovanju, temelječega na pravicah. V agendi za spremembe1 in smernicah proračunske podpore2 

so človekove pravice, dobro upravljanje in demokracija opredeljeni kot prednostne naloge 

razvojnega sodelovanja EU. Z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 o agendi 

za spremembe: prihodnost razvojne politike EU3 sta bili Komisija in ESZD pozvani, "naj 

izpolnita svojo obljubo o pristopu, temelječem na človekovih pravicah, v celotnem postopku 

razvojnega sodelovanja".  

 

Vključujoča rast ter socialna in gospodarska blaginja sta neločljivo povezani s človekovimi, 

državljanskimi in političnimi pravicami. Skladno z novimi programskimi navodili4 bi morala EU s 

partnerskimi državami vse tesneje sodelovati pri spodbujanju demokracije, človekovih pravic in 

pravne države. Prilagoditi bi morala tudi svojo podporo (različni ukrepi in ravni pomoči, načini in 

ureditve) glede na to, kako je zadevna država zavezana spoštovanju človekovih pravic, demokracije 

in načel pravne države, pa tudi glede na sposobnost te države za izvajanje reform ter odzivanje na 

zahteve in potrebe prebivalstva. Skladno z novimi smernicami proračunske podpore5 bi morala biti 

splošna proračunska podpora zagotovljena, če je gotovo, da se bo pomoč porabila za ukrepe na 

področju temeljnih vrednot in ciljev, ki so jim zavezane EU in njene partnerske države. EU je v 

zvezi s tem zasnovala oceno temeljnih vrednot (poglavje 4 in Priloga 12 k smernicam proračunske 

podpore), ki bi jo bilo treba opraviti za različne vrste pogodb. Sedaj je spoštovanje temeljnih 

vrednost predpogoj za pogodbe na področju dobrega upravljanja in razvoja.

                                                 
1 Sklepi Sveta o povečanju učinka razvojne politike EU: agenda za spremembe (3166. seja 

Sveta za zunanje zadeve, Bruselj, 14. maj 2012). 
2 Odražajoč novo politiko iz sklepov Sveta: Prihodnji pristop k proračunski podpori EU za 

tretje države; 3166. seja Sveta za zunanje zadeve, Bruselj, 14. maj 2012. 
3 2012/2002(INI).  
4 Navodila za načrtovanje programa 11. Evropskega razvojnega sklada in Instrumenta za razvojno sodelovanje za 

obdobje 2014–2020, sprejeta 15. maja 2012. 
5 Sprejete septembra 2012. 
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Poleg tega predlogi za večletni finančni okvir 2014–2020, predstavljeni decembra 2011, kažejo, da 

se je področje človekovih pravic in demokracije iz medsektorskega vprašanja, ki so ga največkrat 

zajeli le tematski instrumenti, razvilo v sektorski pristop. Zato človekove pravice in demokracija ne 

štejejo več kot dopolnilo, temveč kot podlaga za bolj usklajeno in učinkovito načrtovanje 

programov. Ukrepi EU bodo tako imeli več oblik: predpogoj spoštovanja človekovih pravic za 

splošno proračunsko podporo, prožnejši in okrepljen evropski instrument za demokracijo in 

človekove pravice, tesnejše sodelovanje in ozaveščanje civilne družbe, zlasti pa vključevanje 

človekovih pravic, demokracije in dobrega upravljanja v vse geografske instrumente. EU bo tako 

zagotovila, da bodo projekti, povezani z demokracijo, človekovimi pravicami in pravno državo, 

usmerjeni v pravosodne reforme in vzpostavljanje institucij, pa tudi projekte na področju 

infrastrukture in okolja. EU bo denimo zagotavljala, da bodo lahko vsi vpleteni izrazili svoja 

stališča in potrebe ter tako uveljavljali svoje človekove pravice. Ob upoštevanju navedenega bo EU 

leta 2013 oblikovala sklop instrumentov za vzpostavitev pristopa k razvojnemu sodelovanju, ki bo 

temeljil na pravicah1. Ključni del načrtovanja programov bi morale biti strategije za človekove 

pravice za posamezne države.  

 

Vzporedno z načrtovanjem programov si EU trenutno prizadeva za večjo skladnost in usklajenost 

pri nadaljnjih ukrepih po Konferenci Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio+20) in 

razvojnim programom po letu 2015, pri čemer poudarja, da bi moral biti cilj za obdobje po 

letu 2015 zagotovitev dostojnega življenja za vse do leta 2030. Vprašanja, povezana z 

demokratičnim upravljanjem, pravno državo in doslednim uveljavljanjem človekovih pravic, so 

pomembna za doseganje trajnostnega razvoja, zato si bo EU prizadevala zagotoviti, da bi bila ta 

ključna področja vključena v program za svetovni razvoj po letu 2015. 

                                                 
1 Ukrep 10(a) akcijskega načrta k strateškemu okviru EU za človekove pravice in demokracijo. 
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11 Trgovina, ki prispeva k zagotavljanju človekovih pravic  

 

Komisija je v prvih mesecih leta 2012 sprejela sporočilo z naslovom Trgovina, rast in razvoj: 

prilagoditev trgovinskih in naložbenih politik državam, ki najbolj potrebujejo pomoč1, v katerem je 

potrjeno, da trgovinska politika EU skladno s členom 3(5) PEU in členom 207 PDEU temelji na 

ključnih vrednotah, ki so osnova za obstoj EU, vključno s spoštovanjem in spodbujanjem 

človekovih pravic ter trajnostnega razvoja.  

 

Svet je 25. oktobra 2012 sprejel Uredbo št. 978/2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih 

preferencialov, ki je nadomestila predhodno uredbo o splošnem sistemu preferencialov (GSP). 

Nova uredba o splošnem sistemu preferencialov krepi mehanizem za spremljanje, kako upravičenci 

do GSP+ upoštevajo mednarodne konvencije, vključno s ključnimi konvencijami o človekovih 

pravicah. Komisija bo okrepila poročanje o uspešnosti izvajanja upravičencev do GSP+ tako, da bo 

vsaki dve leti poročala Svetu in Evropskemu parlamentu. Te okrepljene določbe se bodo začele 

izvajati 1. januarja 2014, ko bodo začeli veljati novi preferenciali. 

                                                 
1 COM(2012) 27. 
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Sporazumi EU o prosti trgovini so s premostitvenimi klavzulami povezani z ustreznimi 

političnimi okvirnimi sporazumi, ki zajemajo klavzule o človekovih pravicah. Če ni veljavnega 

pridružitvenega ali okvirnega sporazuma, se v sporazume o prosti trgovini vključi ločena klavzula o 

človekovih pravicah. Ta pristop je bil uporabljen pri sporazumu o prosti trgovini s 

Kolumbijo/Perujem, podpisanem junija 2012, ki ga je decembra odobril tudi Evropski parlament. 

Pred predlogom Komisije za začetek trgovinskih pogajanj se izvede ocena učinka, ocene učinka na 

trajnostni razvoj pa se izvajajo med pogajanji in omogočajo poglobljen vpogled. Razsežnost 

človekovih pravic obeh navedenih procesov se je še okrepila, potem ko so bile leta 2011 sprejete 

operativne smernice o upoštevanju temeljnih pravic v oceni učinka Komisije. Ta pristop se je 

uresničil leta 2012 pred začetkom pogajanj o sporazumu o prosti trgovini z Japonsko in za prvi 

samostojni dvostranski sporazum o naložbah (kar je nova pristojnost EU v skladu z Lizbonsko 

pogodbo) s Kitajsko, pa tudi v ocenah učinka na trajnostni razvoj glede sporazumov o poglobljenem 

in celovitem prostotrgovinskem območju z Gruzijo in Republiko Moldavijo.  

 

Evropska komisija je glede na Uredbo št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko 

uporabilo za smrtno kazen ali mučenje, decembra 2011 natrijev tiopental in podobne snovi, ki se 

uporabljajo za smrtonosne injekcije, dodala na seznam blaga, za katerega velja nadzor izvoza1. 

Komisija je v odziv na zahteve Evropskega parlamenta ob pomoči skupine strokovnjakov začela 

splošni pregled Uredbe št. 1236/2005, ki naj bi ga zaključila leta 2013. Med pregledom se bo 

preučilo, če bi bilo treba seznam nadzorovanega blaga še spremeniti in katere dodatne ukrepe bi 

bilo treba še predlagati.  

Komisija je začela posvetovanja glede morebitne spremembe uporabe nekaterih določb uredbe o 

nadzoru izvoza (Uredba Sveta (ES) št. 428/2009), da bi nadzorovali izvoz nekaterih občutljivih 

tehnologij, ki bi se lahko uporabljale za kršitve človekovih pravic na območjih spopadov in pod 

avtoritarnimi režimi.  

                                                 
1 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1352/2011 z dne 20. decembra 2011. 
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Kot ponazoritev, po stalnem zaostrovanju razmer v Siriji je bila z Uredbo Sveta št. 36/2012 o 

omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji uvedena prepoved izvoza strojne ali programske 

opreme, namenjene zlasti za spremljanje ali prestrezanje spletnih in telefonskih komunikacij s strani 

sirske vlade; prepoved je v EU začela veljati 18. januarja 2012. 

 

Evropska unija in njene države članice so na konferenci ZN o sporazumu o trgovini z orožjem 

odločno zagovarjale stališče, da se trgovina z orožjem ne sme dovoliti, če obstaja očitna nevarnost, 

da se bo to uporabilo za resne kršitve mednarodnega prava človekovih pravic ali mednarodnega 

humanitarnega prava. 

 

12 Upoštevanje človekovih pravic pri dejavnostih preprečevanja konfliktov in kriznega 

upravljanja  

 

EU je še naprej izvajala in dopolnjevala politiko človekovih pravic in enakosti spolov v okviru 

skupne varnostne in obrambne politike. Vključevanje človekovih pravic in načela enakosti 

spolov je še vedno del načrtovanja, izvajanja in ocenjevanja misij in operacij SVOP. ESZD je 

vzpostavila notranjo projektno skupino za vključevanje človekovih pravic in načela enakosti spolov 

v SVOP, ki naj bi redno združevala zainteresirane strani iz vseh ustreznih služb. Priporočila iz 

poročila Sveta o izkušnjah in najboljših praksah pri vključevanju načel človekovih pravic in 

enakosti spolov v vojaške operacije in civilne misije SVOP1 iz decembra 2010 so še naprej 

referenčna točka za ukrepe EU na tem področju, skupaj z določenimi zavezami, izhajajočimi iz 

akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo.  

 

                                                 
1 Celoten seznam je v dokumentu 17138/1/10 REV 1. 
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Svetovalci za človekove pravice in svetovalci za področje enakosti spolov v okviru misij in operacij 

SVOP so se junija 2012 srečali na letnem sestanku, ki je tokrat potekal hkrati z letnim srečanjem 

držav članic EU glede izvajanja resolucije VSZN 1325. Na sestanku so lahko izmenjali najboljše 

prakse in pripravili praktična priporočila, kako bi lahko bila njihova prizadevanja bolje podprta. 

Šestdeset odstotkov civilnih misij in vseh operacij je imelo med svojim osebjem leta 2012 tudi 

svetovalca za človekove pravice in/ali enakost spolov ali vodjo usposabljanja za to področje 

(EUTM Somali).  

 

V sodelovanju z instituti za usposabljanje iz držav članic EU in skupin civilne družbe smo nadalje 

razvili module za usposabljanje o človekovih pravicah, zaščiti otrok in enakosti spolov, ki naj bi 

bili dokončno pripravljeni leta 2013. Ti moduli za usposabljanje pred napotitvijo temeljijo na 

standardnih elementih usposabljanja, o katerih so se leta 2010 dogovorile države članice, namenjeni 

pa so osebju misij in operacij. Še naprej smo organizirali usmerjena usposabljanja, namenjena 

seznanjanju uradnikov EU in držav članic z zavezami EU glede človekovih pravic na področju 

SVOP, ki so zlasti potekala v okviru programov usposabljanj Evropske akademije za varnost in 

obrambo (EAVO) in ESZD.  

 

ESZD je leta 2012 v skladu z akcijskim načrtom pričela razvijati sistem zgodnjega opozarjanja na 

konflikte, v katerega so kot kazalniki vključene tudi kršitve človekovih pravic. Sistem bo okrepil 

zmogljivost ESZD za prepoznavanje tveganja za nasilne konflikte in možnosti za zgodnje ukrepanje 

EU. Osem držav ga bo v prvih mesecih leta 2013 pilotno izvedlo na območju Sahela. 
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Kar zadeva sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, je upravljalni odbor EU-ZN na svoji seji 

novembra 2012 izmenjal najboljše prakse glede vključevanja človekovih pravic v krizno 

upravljanje. O tej zadevi je bilo mogoče mnenja izmenjati tudi na dialogu med EU in AU 

novembra 2012.  

 

V delo EU na tem področju je bila dejavno vključena tudi civilna družba, zlasti prek sodelovanja 

na letnem sestanku svetovalcev za človekove pravice in enakost spolov ter prek rednih izmenjav 

mnenj na delovni ravni v Bruslju, pa tudi v okviru misij in na območjih operacij.  

 

Svet je marca 2012 zaključil pregled operativnega dokumenta z naslovom Izvajanje resolucij VS 

ZN o ženskah, miru in varnosti v okviru misij in operacij SVOP1, ki ga je sprejel leta 2008.  

                                                 
1 7109/12. Se sklicuje na resolucijo VS ZN 1325, kakor je bila potrjena z resolucijami VS ZN 

1820, 1888, 1889 in 1960. 
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EUTM Somalia je misija EU za usposabljanje, namenjena somalskim vojakom kot del 

procesa reforme varnostnega sektorja, ki poteka v Somaliji. Misija je v Ugandi, njen sedež v 

Kampali, tabor za usposabljanje pa v Bihangi. EUTM Somalia je od vzpostavitve leta 2010 

usposobila okoli 3 000 somalskih vojakov, ki so danes temelj novih somalskih nacionalnih 

oboroženih sil.  

 

Na učnem načrtu usposabljanja je poleg usposabljanja v zvezi z nalogami vojakov vedno tudi 

modul o človekovih pravicah in demokraciji. Ta modul zajema: človekove pravice, povezane 

z nalogami vojaka, pravice otrok, pravice žensk, pojem družine (zlasti v zvezi z notranje 

razseljenimi osebami), demokratični sistem ter vlogo somalskih oboroženih sil v demokratični 

Somaliji. Tem vprašanjem je namenjenih skupno dvanajst dvournih srečanj, modul pa je 

obvezen za vse udeležence usposabljanja, ne glede na njihov čin ali specializacijo. Zaključna 

vaja vključuje scenarije kršitve človekovih pravic, da bi tako lahko ocenili opravljeno 

usposabljanje.  

 

Usposabljanje za človekove pravice in demokracijo udeležencem predstavi temeljna načela, 

poleg tega pa vzbuja tudi občutek ponosa in skupinski duh pri vojakih, za katere je varovanje 

somalskih sodržavljanov sedaj glavno poslanstvo. Usposabljanje je tudi pripomoglo k večji 

enotnosti med različnimi enotami, ki pogosto izhajajo iz različnih plemenskih skupnosti. 

EUTM Somalia je zavezana k nadaljnjemu zagotavljanju usposabljanja o človekovih pravicah 

in demokraciji somalskim udeležencem in si bo še naprej prizadevala, da bi bil učni načrt 

prilagojen najnovejšim razmeram, zlasti kar zadeva Somalijo. Naslednji korak bo spoštovanje 

človekovih pravic vključiti v politike somalskih nacionalnih oboroženih sil in vzpostaviti 

njihovo lastno zmogljivost za usposabljanje. Vsi ti vidiki so zajeti v revidiranem mandatu 

EUTM Somalia. 
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13 Vključitev človekovih pravic v dejavnosti boja proti terorizmu  

 

EU je prepričana, da je v boju proti terorizmu izredno pomembno zagotoviti celovito in učinkovito 

varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, tako v Evropi kot po svetu. Strateška zavezanost 

Evropske unije temu cilju je tozadevno jasno opredeljena v strategiji za boj proti terorizmu: 

"Bojevati se proti terorizmu na svetovni ravni in obenem spoštovati človekove pravice in napraviti 

Evropo varnejšo, s čimer bi omogočili državljanom, da živijo v svobodi, varnosti in pravici."  

 

Institucije EU in številne države članice so sodelovale na konferenci o poštenem sojenju in 

dolžnem postopanju v okviru boja proti terorizmu, ki sta jo julija 2012 v Bruslju organizirala 

delovna skupina ZN za boj proti terorizmu in Urad Združenih narodov za človekove pravice. EU je 

ponovno izpostavila pomen zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic v boju proti terorizmu.  

 

Dansko predsedstvo je marca 2012 v Københavnu pripravilo delavnico o boju proti terorizmu in 

človekovih pravicah s posebnim poudarkom na pomoči pri razvoju zmogljivosti. Ob robu 

delavnice so danski minister za zunanje zadeve, evropski koordinator za boj proti terorizmu in 

posebni poročevalec ZN za boj proti terorizmu in človekove pravice objavili skupen članek z 

naslovom "Boj proti terorizmu in človekove pravice so neločljivo povezani". Mnoge države članice 

so predstavile najboljše prakse, npr. dokument danskega inštituta za človekove pravice s 

praktičnimi smernicami za boj proti terorizmu in človekove pravice ter smernice Združenega 

kraljestva za človekove pravice na področju mednarodne varnosti in pravosodne pomoči1.  

                                                 
1 Ta dokumenta sta dostopna na: 

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; in 
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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EU je še naprej spodbujala uporabo sistema kazenskega pravosodja v boju proti terorizmu in 

zagotavljala pomoč številnim državam, denimo Pakistanu in državam z območja Sahela, pri krepitvi 

njihovih sistemov kazenskega pravosodja, ki bi omogočili učinkovite preiskave in pregon 

osumljencev terorizma ter obenem spoštovali človekove pravice in načela pravne države.  

 

Podprla je delovno skupino za kazensko pravosodje/pravno državo pod okriljem globalnega 

foruma za boj proti terorizmu. Na ministrskem srečanju globalnega foruma za boj proti terorizmu 

junija 2012 v Istanbulu je bil sprejet Memorandum iz Rabata o dobrih praksah za učinkovito 

ukrepanje v boju proti terorizmu v sektorju kazenskega pravosodja. Visoka predstavnica je poleg 

tega pozdravila predlog o ustanovitvi instituta za usposabljanje na področju pravosodja in pravne 

države, ki bo za države v tranziciji, zlasti na območju Sredozemlja, pripravljal programe 

usposabljanja glede uporabe sistema kazenskega pravosodja za boj proti terorizmu, upoštevajoč 

človekove pravice. 

 

Skladno s skupnim sporočilom Komisije in visoke predstavnice o južnem sosedstvu iz leta 2011, 

kjer je bil poudarjen pomen podpore EU trdni demokraciji, vključno s pravno državo in reformo 

varnostnega sektorja, je EU leta 2012 državam južnega Sredozemlja ponudila pomoč pri celoviti 

reformi varnostnega sektorja. Poleg tega je preučila, kako bi lahko razvili sodelovanje na področju 

boja proti terorizmu z regionalnimi organizacijami, kot je Liga arabskih držav.  

 

Nadaljevala je poglobljeni dialog o mednarodnem pravu in preprečevanju terorizma s pravnim 

svetovalcem ameriškega zunanjega ministrstva, ki poteka dvakrat letno.  
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Sprejetje zakona o izvrševanju obrambnega proračuna v kongresu ZDA decembra 2011 je v EU 

povzročilo zaskrbljenost glede skladnosti tega zakona z mednarodnim pravom, zlasti glede 

obveznega vojaškega pripora nekaterih tujih oseb, osumljenih terorizma, in pripora za nedoločen 

čas brez sojenja osebam, osumljenim terorizma. EU in njene države članice so upravi ZDA med 

pripravo izvedbenih predpisov za zakon o izvrševanju obrambnega proračuna v začetku leta 2012 

predložile svoje pripombe.  

 

Evropski parlament je 11. septembra 2012 sprejel resolucijo o domnevni uporabi evropskih 

držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije 

CIA. Evropska komisija je v svojem odzivu poudarila, da ukrepi, ki jih imenujemo "izročitve", 

pomenijo hude kršitve več temeljnih pravic in da boj proti terorizmu teh nesprejemljivih praks ne 

upravičuje. Poudarila je, da morajo zadevne države članice začeti ali nadaljevati podrobne, 

neodvisne in nepristranske preiskave za ugotovitev resničnih dejstev.  
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14 Zagotavljanje, da zunanja razsežnost prizadevanj na področju svobode, varnosti in 

pravice temelji na človekovih pravicah  

Komisija je 19. junija 2012 sprejela strategijo EU za odpravo trgovine z ljudmi (2012–2016)1, ki 

dopolnjuje Direktivo 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej. Izvajanje 

strategije bo spremljala Evropska komisija, natančneje Urad koordinatorja EU za boj proti trgovini 

z ljudmi. Strategija se posebej osredotoča na zunanjo razsežnost trgovine z ljudmi in na pomen 

sodelovanja s tretjimi državami. Prav tako izpostavlja ključno vlogo civilne družbe, vključno s 

sodelovanjem organizacij civilne družbe pri nacionalnih in nadnacionalnih mehanizmih za 

napotitev; predvideva tudi vzpostavitev evropske platforme organizacij civilne družbe za zaščito 

žrtev in pomoč tem žrtvam v državah članicah in nekaterih tretjih državah.  

 

Evropski svet je oktobra 2012 sprejel sklepe2, v katerih je pozdravil strategijo in znova potrdil 

odločenost držav članic za boj proti trgovini z ljudmi.  

 

Poleg tega je Svet za pravosodje in notranje zadeve 6. decembra sprejel drugo izvedbeno poročilo o 

dokumentu o ukrepih za krepitev zunanje razsežnosti EU pri preprečevanju trgovine z ljudmi, 

sprejetem leta 2009. To poročilo vsebuje seznam držav in regij, s katerimi bi morala EU skleniti 

konkretnejša partnerstva in opredeliti posamezna področja sodelovanja. Sodelovanje s prednostnimi 

državami bo namenjeno izgradnji zmogljivosti, vključno z usposabljanjem in izobraževanjem, pri 

čemer se bo upošteval položaj človekovih pravic v zadevni prednostni državi. Seznam prednostnih 

držav in regij se bo redno posodabljal. 

                                                 
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


 
9431/13  dm/--/pt 68 
PRILOGA DG C   SL 

 

15 Zagotavljanje spodbujanja človekovih pravic v zunanji razsežnosti politike zaposlovanja 

in socialne politike  

 

Temeljni delovni standardi Mednarodne organizacije dela (MOD) se odražajo v osmih temeljnih 

konvencijah te organizacije. EU s sodelovanjem v MOD spodbuja ratifikacijo in učinkovito 

izvajanje teh konvencij, tudi s sodelovanjem v trenutni razpravi o delovnih standardih in delu 

nadzornih teles MOD. Obenem v okviru zunanje razsežnosti politike zaposlovanja in socialne 

politike spodbuja načela dostojnega dela – vključno s spoštovanjem temeljnih konvencij MOD – v 

odnosih s partnerskimi državami, in sicer prek bilateralnih oz. regionalnih političnih dialogov ter 

prek izvajanja projektov razvojne pomoči. 

Usklajena prizadevanja MOD in mednarodne skupnosti, vključno z EU, so v preteklih letih vodila 

do sprememb v Mjanmaru/Burmi, kar zadeva izvajanje konvencije MOD o prisilnem delu (št. 29). 

Na Mednarodni konferenci dela junija 2012 so obeležili napredek, ki ga je dosegla ta država. 

Na svetovni ravni so voditelji držav G-20, ki so se sestali v mehiškem Los Cabosu junija 2012, 

poudarili, da lahko strukturne reforme, ki spoštujejo vsa temeljna načela in pravice pri delu, 

pomembno vplivajo na spodbujanje gospodarske rasti, zaposlitvenih možnosti in mobilnosti.  

Na regionalni ravni se je o temeljnih delovnih standardih MOD razpravljalo na forumu o socialni 

koheziji med EU in Skupnostjo latinskoameriških in karibskih držav (CELAC) 15. in 

16. oktobra 2012 v Argentini ter na 4. srečanju ministrov ASEM za delo in zaposlovanje v 

vietnamskem Hanoiu, ki je potekalo 25. in 26. oktobra 2012.  
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EU je leta 2012 o delavskih pravicah in učinkovitem izvajanju že ratificiranih temeljnih konvencij 

MOD razpravljala z državami, kot so Kolumbija, Gruzija (v obeh primerih v zvezi s konvencijo 

št. 87 o svobodi združevanja in konvencijo št. 98 o pravici do kolektivnih pogajanj) in Uzbekistan 

(glede konvencije št. 182 o najhujših oblikah dela otrok).  

Potreba po nadaljnjih prizadevanjih za ratifikacijo in/ali učinkovito izvajanje temeljnih konvencij 

MOD se poudarja prek evropske sosedske politike. To se odraža v novi generaciji akcijskih načrtov 

evropske sosedske politike, o katerih je bil sprejet dogovor leta 2012, npr. v odnosih z Marokom, 

Tunizijo in Jordanijo (slednji je začel veljati oktobra istega leta).  

EU tudi dejavno sodeluje v procesu Rio+20 in nadaljnjem ukrepanju v okviru tega procesa, saj 

podpira dostojno delo za vse, vključno z ustvarjanjem delovnih mest, zagotovljenimi pravicami pri 

delu, socialnim varstvom in socialnim dialogom. Preučila je tudi, kako bi socialno varstvo, ki je 

pomemben del razvojne politike EU, kar najbolje vključili v razvojni program po letu 2015.  

Poleg tega se je prek štirih skupnih projektov upravljanja, ki so se zaključili konec leta 2012 ali v 

začetku leta 2013, podprl politični dialog v državah v razvoju na področju kazalnikov dostojnega 

dela, socialnega varstva, zdravja in varnosti pri delu ter učinkov trgovine na zaposlovanje. Med 

temi projekti je podpora platformam političnega dialoga ter izboljšanje zmogljivosti vladnih 

akterjev in socialnih partnerjev. 

Prek razvojne pomoči se spodbuja tudi učinkovito izvajanje temeljnih konvencij MOD. V tem 

okviru je bil pod okriljem tematskega programa "Vlaganje v ljudi" v okviru instrumenta za 

financiranje razvojnega sodelovanja leta 2010 objavljen razpis za zbiranje predlogov na temo 

"Preprečevanje dela otrok", ki omogoča financiranje dejavnosti, kot so: 
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– spodbujanje učinkovitega političnega dialoga, namenjenega odpravi dela otrok, ponovni 

vključitvi žrtev v redno izobraževanje in njihovi ponovni integraciji v družbo; 

– podpora partnerstvom in povezovanju v mreže med ključnimi zainteresiranimi stranmi, zlasti 

nedržavnimi akterji in zasebnim sektorjem. Za financiranje v skupni vrednosti 11 milijonov 

EUR je bilo izbranih 15 projektov iz 12 različnih partnerskih držav. Poleg tega sta dva 

programa v Bangladešu v okviru dvostranske pomoči državam skupaj prejela 20 milijonov 

EUR v okviru podpore izobraževanju in odprave dela otrok. 

Drugi projekti dvostranske pomoči v okviru različnih finančnih instrumentov so prav tako 

usmerjeni v spodbujanje temeljnih delovnih standardov MOD: 

– projekt s proračunom 10 milijonov EUR iz naslova instrumenta za razvojno sodelovanje, 

namenjen financiranju socialnih pobud v rudarskem sektorju Bolivije. Upravičene dejavnosti 

zajemajo: izboljšanje delovnih pogojev za ženske, pomoč ženskam pri iskanju priložnosti za 

preživljanje njihovih družin ter preprečevanje dela otrok v rudarskem sektorju. Vključeni so 

tudi gradnja zmogljivosti in usposabljanje na področju pravnega okvira ter delovnih 

standardov;  

– projekt, ki se financira s proračunsko podporo v vrednosti 35 milijonov EUR iz naslova 

Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva (ENPI) za spodbujanje enakosti spolov v 

Maroku. Poseben del je posvečen poštenim postopkom zaposlovanja in vključevanju žensk v 

zaposlitev v javnih ustanovah. 
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V IZVAJANJE PREDNOSTNIH NALOG EU NA PODROČJU ČLOVEKOVIH PRAVIC  

 

16 Odprava smrtne kazni 

 

EU odločno in načelno nasprotuje smrtni kazni in je vodilni akter kampanje za odpravo smrtne 

kazni po svetu. Po njenem mnenju bi odprava smrtne kazni prispevala k uveljavljanju človekovega 

dostojanstva in postopnemu razvoju človekovih pravic. Smernice EU v zvezi s smrtno kaznijo, 

revidirane leta 2008, so še vedno bistven instrument za sistematično ukrepanje v državah, ki niso 

članice EU, in bodo leta 2013 posodobljene.  

 

EU je v letu 2012 še naprej izražala nasprotovanje smrtni kazni in za spodbujanje njene odprave 

uporabljala vsa razpoložljiva diplomatska orodja. Prizadevanja v smeri odprave smrtne kazni po 

vsem svetu so ena od najpomembnejših prednostnih nalog strateškega okvira EU ter akcijskega 

načrta za človekove pravice in demokracijo.  

 

Ob evropskem in svetovnem dnevu boja proti smrtni kazni 10. oktobra sta EU in Svet Evrope 

objavila skupno izjavo, v kateri sta ponovno izrazila svoje nasprotovanje vsakršni uporabi smrtne 

kazni, ne glede na okoliščine, ter zavezo, da si bosta prizadevala za odpravo smrtne kazni po vsem 

svetu. Visoka predstavnica je v sporočilu za javnost izjavila, da "smrtna kazen ne more odpraviti 

zločina, ki ga skuša kaznovati, niti ublažiti izgube žrtve. Morala bi biti le spomin iz preteklosti." 

Delegacije EU po vsem svetu so to priložnost obeležile s pripravo številnih seminarjev, tiskovnih 

konferenc, razstav in dogodkov, ki so potekali v Ženevi, Indiji, na Japonskem in Tajvanu, v 

Gvatemali, Keniji, Jordaniji, Gambiji, Hong Kongu, Kazahstanu, Republiki Kongo, Belorusiji, 

Etiopiji in drugje. 
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EU je pozdravila napoved ameriške zvezne države Connecticut, da bo 25. aprila 2012 ukinila 

smrtno kazen. Sedaj je smrtno kazen opustilo že sedemnajst ameriških zveznih držav. Pozdravila je 

tudi dejstvo, da je mongolski parlament 13. januarja 2012 ratificiral Drugi opcijski protokol k 

Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah (ICCPR) ter da je vlada Benina 

12. julija 2012 pristopila k temu instrumentu. Po drugi strani pa je obžalovala nadaljnjo uporabo 

smrtne kazni v ZDA in po svetu. Posebna pozornost je bila namenjena Iranu, Iraku, Kitajski in 

ZDA, vendar izjave in demarše na podlagi minimalnih standardov mednarodnega prava in smernic 

EU o smrtni kazni veljajo tudi za številne druge države. EU je tudi obžalovala, da so se usmrtitve 

nadaljevale na Japonskem, v Indiji in na Tajvanu.  

 

EU je še naprej nasprotovala smrtni kazni v vseh ustreznih forumih, zlasti v ZN, OVSE in Svetu 

Evrope. Prek obširnega lobiranja in ozaveščanja je skupaj z državami članicami in podobno 

mislečimi državami dejavno sodelovala v medregionalnem zavezništvu za spodbujanje resolucije 

Varnostnega sveta ZN št. 67/176 z dne 20. decembra 2012, ki poziva k prepovedi uporabe smrtne 

kazni. Resolucija je bila sprejeta s 111 glasovi za – kar je največ doslej in predstavlja povečanje 

števila glasov v primerjavi s podobnimi resolucijami iz let 2007, 2008 in 2010 –, 41 proti in 34 

vzdržanimi. Ukrep 16(a) akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo je tako 

udejanjen.  

 

EU je na zasedanjih Stalnega sveta OVSE leta 2012 podala osem izjav, od katerih je pet zadevalo 

primere smrtne kazni v ZDA, glede katerih je izrazila globoko obžalovanje, da so bile usmrtitve 

načrtovane ali izvedene. Vse države članice OVSE je še pozvala, naj podprejo resolucijo VS ZN, ki 

poziva k prepovedi uporabe smrtne kazni po vsem svetu. Objavila je tudi izjavo ob evropskem in 

svetovnem dnevu boja proti smrtni kazni 10. oktobra 2012, v kateri je prav tako izpostavila dva 

primera načrtovanih usmrtitev v ZDA.  
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EU je prek evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) glavna 

podpornica dela organizacij civilne družbe po vsem svetu, ki si prizadevajo za odpravo smrtne 

kazni. To je ena od tematskih prednostnih nalog v okviru cilja 3 navedenega instrumenta. Od 

leta 2007 se je iz naslova EIDHR skoraj 20 milijonov EUR namenilo za 35 projektov, usmerjenih v 

omejevanje, moratorij na ali odpravo smrtne kazni. Trenutno se v okviru EIDHR podpira 16 

projektov za odpravo smrtne kazni po vsem svetu. Ti projekti so bili izbrani, da bi bile dejavnosti 

enakomerno zastopane v vseh regijah, kjer se smrtna kazen še uporablja, npr. v ZDA, nekaterih 

afriških državah, na Kitajskem, v Indiji in na Tajvanu. Poročilo "Ukrepanje proti smrtni kazni", ki 

je na voljo na spletni strani www.eidhr.eu/library, ponuja celovito sliko ukrepov, ki jih financira 

EIDHR v podporo boju proti smrtni kazni po vsem svetu.  

 

Evropska komisija je decembra 2011 spremenila seznam blaga, določen z Uredbo (ES) 

št. 1236/2005 o trgovini z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvrševanje smrtne kazni ali mučenje 

in katerega izvoz je treba nadzorovati, tako da je vanj vključila natrijev tiopental in podobne snovi, 

ki se uporabljajo za smrtonosne injekcije. Poleg tega je Uredba (ES) št. 1236/2005 trenutno v 

postopku revizije, da bi ocenili, če bodo morda potrebni dodatni ukrepi, s katerimi bi zagotovili, da 

gospodarski subjekti iz EU ne bi trgovali na način, ki spodbuja ali lajša smrtno kazen v tujih 

državah. 
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EU je podrobno spremljala primer Daniela Cooka, državljana ZDA, ki je bil leta 1988 v Arizoni 

obsojen na smrt. Spoznan je bil za krivega umora sodelavcev Kevina Swaneya in Carlosa Cruz-

Ramosa. EU se je vključila 6. julija 2012 in oblasti v Arizoni pozvala, naj zaradi diagnosticirane 

duševne bolezni spremenijo Cookovo kazen.  

Cooka so usmrtili 8. avgusta 2012. Visoka predstavnica/podpredsednica Komisije Ashtonova je v 
izjavi izrazila globoko obžalovanje zaradi usmrtitve in spomnila, da je EU pozvala k spremembi 
kazni na podlagi dokazov o tem, da je Cook trpel za hudo duševno boleznijo. 
 

17 Odprava mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali 

kaznovanja  

 

Evropska unija v skladu s smernicami EU v zvezi z mučenjem odločno zagovarja vsakršno 

prepoved mučenja ter krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja. Uporablja vse možne oblike 

diplomacije in razvojne pomoči, da bi mučenje izkoreninili, ter finančno podpira organizacije 

civilne družbe po vsem svetu, ki si prizadevajo za odpravo mučenja in nudijo pomoč žrtvam 

mučenja. Tudi leta 2012 je – javno ali zaupno – ukrepala v posameznih primerih v številnih 

državah. V rednih dialogih o človekovih pravicah z državami, ki niso članice EU, je nenehno 

opozarjala na vprašanje mučenja in slabega ravnanja. Dala je več izjav o mučenju, med drugim v 

večstranskih forumih, kot sta ZN in OVSE, ter preučila možnosti in načine za boljše usklajevanje z 

odborom ZN proti mučenju in pododborom ZN za preprečevanje mučenja. 
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V izjavi ob mednarodnem dnevu v podporo žrtvam mučenja 26. junija 2012 je vse države 

pozvala, naj uvedejo vsesplošno in brezpogojno prepoved mučenja, pri čemer je poudarila, da je v 

zvezi z bojem proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega 

ravnanja ali kaznovanja treba sprejeti pristop, ki bo upošteval vprašanje spola, pri čemer se posebna 

pozornost namenja nasilju na podlagi spola. Vse države je pozvala, naj podpišejo Konvencijo ZN 

proti mučenju in Opcijski protokol k njej (MOPPM). Leta 2012 so ta protokol podpisali Laos, 

Nauru in Združeni arabski emirati. EU je v svoji izjavi tudi poudarila, da velik pomen v boju proti 

mučenju in podpori žrtvam pripisuje vlogi ZN, Sveta Evrope in OVSE, pri čemer se je številnim 

nevladnim organizacijam in posameznikom zahvalila za njihova neutrudna prizadevanja pri 

preprečevanju mučenja in za uteho žrtvam. 

 

Na 67. zasedanju Generalne skupščine ZN so države članice EU podprle resolucijo, ki obsoja vse 

oblike mučenja in drugega okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali 

kaznovanja, vključno z zastraševanjem. Resolucija, ki jo je predložila Danska, je bila potrjena 

soglasno. Generalna skupščina ZN je tako obsodila vse poskuse uzakonjenja, odobritev ali 

dopustitev mučenja v kakršnih koli okoliščinah, tudi zaradi nacionalne varnosti ali na podlagi 

sodnih odločb, ter pozvala države, naj zagotovijo, da bodo storilci vseh takih dejanj odgovarjali.  
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Svet je marca 2012 posodobil smernice EU v zvezi z mučenjem in drugim krutim, nečloveškim 

ali poniževalnim ravnanjem ali kaznovanjem. V spremenjenem besedilu je poudarjena povezava 

med temi smernicami in drugimi smernicami EU o človekovih pravicah. Zmeraj ponavljamo, da 

podpiramo ustrezne mednarodne in regionalne mehanizme, vključno s "pravilnim" nadaljnjim 

ukrepanjem na podlagi njihovih priporočil, kar vključuje vse bistvene elemente: preprečevanje, 

rehabilitacijo in boj proti nekaznovanju. Drugi pomembni dodatki so poudarek na preprečevanju 

mučenja in neprimernega ravnanja v okviru boja proti terorizmu ter okrepljena prizadevanja za 

obravnavanje diskriminacije v okviru boja proti mučenju in neprimernemu ravnanju.  

 

Del zaveze EU, da se bo borila proti mučenju, je tudi financiranje projektov civilne družbe za 

preprečevanje mučenja po vsem svetu. Junija 2012 je bil objavljen razpis za zbiranje predlogov z 

naslovom "Boj proti nekaznovanosti", ki se financira iz EIDHR, namenjen pa je projektom po 

vsem svetu. Ta shema s proračunom v višini 16,2 milijona EUR bo podprla ukrepe civilne družbe 

proti mučenju in drugim oblikam krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, 

usmerjena pa je na pristop, ki združuje preprečevanje, rehabilitacijo in odgovornost. Teme 

svetovnih razpisov za zbiranje predlogov so namenjene krepitvi politike EU, zlasti izvajanju 

smernic EU za preprečevanje mučenja, ki jih je Svet Evropske unije sprejel leta 2001, revidiral pa v 

letih 2008 in 2012. Znatno financiranje projektov v letu 2012 je pripomoglo k boljši ozaveščenosti 

svetovne javnosti glede izvornih vzrokov mučenja ter okrepilo zmogljivost državnih uradnikov, da 

preprečujejo in se odzivajo na mučenje in slabo ravnanje ter podprejo rehabilitacijo žrtev mučenja.  
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18 Učinkovita podpora zagovornikom človekovih pravic  

 

Zagovorniki človekovih pravic so ključni partnerji EU pri prizadevanjih za varovanje in 

spodbujanje človekovih pravic po vsem svetu. Kot je razvidno iz smernic EU o zagovornikih 

človekovih pravic iz leta 2004, je EU glasna zagovornica vseh, ki pogumno spremljajo človekove 

pravice in si prizadevajo za obravnavo njihovih kršitev.  

 

Prizadevanja teh aktivistov so še toliko pomembnejša v okoliščinah, ki so marsikje vedno manj 

naklonjene spodbujanju človekovih pravic. Kampanje žaljenja nevladnih organizacij, omejitve 

dostopa do financiranja iz tujine ter grožnje in nasilje proti civilni družbi, ki ga izvajajo nedržavni 

akterji ali vladni nadzorni organi – to so le nekateri izzivi, s katerimi se pri vsakodnevnem delu 

srečujejo zagovorniki človekovih pravic. Zelo zaskrbljujoč trend so napadi in nadlegovanje 

zagovornikov zemljiških pravic ali človekovih pravic, ki so dejavni na področju okolja.  

 

Smernice glede zagovornikov človekovih pravic so bile tudi leta 2012 osrednja referenčna točka za 

odnose s partnerskimi državami na vseh ravneh ter za ukrepanje EU v večstranskih forumih za 

človekove pravice. V istem letu so bili posamezni primeri zagovornikov človekovih pravic 

izpostavljeni v okviru 25 dialogov o človekovih pravicah. EU je izdala tudi 19 lokalnih izjav, 17 

izjav visoke predstavnice in podpredsednice Komisije ter 11 demarš, ki so bile posebej namenjene 

razmeram zagovornikov človekovih pravic in so obravnavale tudi odmevne primere: Malala 

Yousafzai v Pakistanu, Nabeel Rajab in Abdulhadi al-Khawaja v Bahrajnu in Aleš Bialatski v 

Belorusiji.  
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Pri uresničevanju smernic glede zagovornikov človekovih pravic so bile še naprej ključne misije 

EU v tretjih državah. Diplomati EU so v podporo zagovornikom človekovih pravic izvajali različne 

ukrepe, na primer spremljanje sojenja (primer Hilal Mammadov v Azerbajdžanu) in obiske na 

terenu (obisk ambasadorjev EU v San Luis Potosíju v Mehiki ter političnih svetovalcev EU v Baja 

Californii in Michoacánu). Letna srečanja zagovornikov človekovih pravic z diplomati EU so že 

ustaljena praksa. Imenovanih je bilo 97 uradnikov EU za zvezo z zagovorniki človekovih pravic, od 

tega 92 s sedežem v eni od delegacij EU. 

 

Kar zadeva večstransko dejavnost, je bila EU vključena v usklajevalne sestanke z drugimi 

mednarodnimi organizacijami in pooblaščenci (vključno s Svetom Evrope, ZN in OVSE), 

dejavnimi na področju zagovornikov človekovih pravic.  

 

Leta 2012 so se okrepila prizadevanja za vzpostavitev pobude EU za zagotavljanje začasne 

premestitve zagovornikov človekovih pravic, ki jih je treba nujno zaščititi. Komisija je 

februarja 2012 objavila študijo, v okviru katere so bile preučene obstoječe pobude v Evropi in zunaj 

nje ter podana priporočila za morebitno dodano vrednost sistema EU za začasno premestitev 

ogroženih zagovornikov človekovih pravic . Glavni cilj bi bila vzpostavitev prožne, a stabilne 

povezave med obstoječimi pobudami, zagovorniki človekovih pravic, državami članicami, 

Komisijo in ESZD, da bi tako uskladili podporo, opredelili vire, zagotovili pravno svetovanje, 

olajšali izmenjavo najboljših praks in zapolnili morebitne vrzeli na področju varstva. Za pilotno 

fazo v letih 2012 in 2013 je v akcijskem programu EIDHR rezerviran en milijon EUR. Sistem naj bi 

začel delovati leta 2013. 
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Za podporo zagovornikom človekovih pravic se namenja znaten del sredstev iz EIDHR, večina 

teh sredstev pa se upravičencem zagotavlja prek specializiranih nevladnih organizacij, tudi v 

izrednih razmerah. Ukrepi, ki so se iz EIDHR financirali po svetu, so zbrani v poročilu z naslovom 

Rezultati na področju zagovornikov človekov pravic (angleško: Delivering on Human Rights 

Defenders), dostopnem na spletni strani: www.eidhr.eu/library. Projekti EIDHR podpirajo raznolike 

projekte, ki celovito pokrivajo ogrožene zagovornike človekovih pravic bodisi na podlagi projekta, 

namenjenega posameznim regijam, bodisi na podlagi projektov, usmerjenim k ogroženim ciljnim 

skupinam zagovornikov, kot so novinarji, odvetniki, ženske, okoljevarstveniki, avtohtoni prebivalci, 

LGBTI ali zagovorniki človekovih pravic na gospodarskem in socialnem področju. Evropska 

komisija zagotavlja tudi finančna sredstva, s katerimi lahko zagovornikom človekovih pravic 

neposredno nameni nujne priložnostne donacije v višini do 10 000 EUR. Do konca leta 2012 je bilo 

izplačanih več kot 80 donacij v skupni vrednosti 655 500 EUR. To je omogočilo dodelitev 

neposredne pomoči več kot 300 ogroženim zagovornikom človekovih pravic v več kot 20 državah. 

S temi sredstvi se lahko zagovorniki (posamezniki in/ali organizacije) podprejo na različne načine, 

denimo z zagotavljanjem zdravstvene oskrbe, kritjem pravnih stroškov, nakupom zaščitnega 

materiala za pisarne ali domove, nujno premestitvijo ogroženih zagovornikov ter podporo družinam 

zaprtih ali preminulih zagovornikov. 

 

Odločen podpornik zagovornikov človekovih pravic je tudi Evropski parlament. Pododbor za 

človekove pravice (DROI) zagovornike človekovih pravic pogosto povabi k besedi. Evropski 

parlament od leta 1988 nagrado Saharova za svobodo misli podeljuje izjemnim posameznikom, ki 

se v izjemno težavnih razmerah borijo proti nestrpnosti, fanatizmu in zatiranju. Decembra 2012 so 

to nagrado podelili Irancema Nasrin Sotoudeh, zaprti zagovornici človekovih pravic in odvetnici, 

ter Jafarju Panahiju, filmskemu režiserju, katerega dela opozarjajo na težave najrevnejših Irancev. 

http://www.eidhr.eu/library
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Majhna donacija za zagovornike človekovih pravic: 

 

Democratic Voice of Burma (DVB) je ena od redkih neodvisnih medijskih mrež, dejavnih v 

Mjanmaru/Burmi, ki neodvisne novice v državi objavlja že več kot deset let. Novinarji te mreže so 

bili ključni pri opozarjanju na kršitve in zatiranje, ki so zaznamovali državo. Številni novinarji iz 

Mjanmara/Burme so svojo predanost drago plačali in za rešetkami preživeli več let. EIDHR je 

marca 2012 nujno donacijo v višini 10 000 EUR zagotovil devetim novinarjem mreže DVB, ki so 

bili izpuščeni po pomilostitvi januarja. Ta sredstva so omogočila nujno zdravstveno oskrbo, ki jim 

je pomagala okrevati po krutih razmerah v zaporu, pa tudi, da so v tem ključnem trenutku tranzicije 

v Mjanmaru/Burmi lahko začeli ponovno delati. 

 

Študija primera: Filipini spremljanje sojenja zagovorniku človekovih pravic 

 

Temogen Tulawie je nekdanji provincialni predsednik konzorcija civilne družbe Bangsamoro 

(Consortium of Bangsamoro Civil Society), koalicije organizacij civilne družbe v provinci Sulu, ki 

je pomagal vzpostaviti lokalno organizacijo za zagovarjanje pravic muslimanskih skupnosti, ki so 

jih prizadele vojaške operacije.  

 

Tulawie je bil 22. julija 2009 na regionalnem sodišču v Jolu obtožen "večkratnega nenaklepnega 

umora" ter "naklepnega umora". Obtožnica zadeva bombardiranje v Patikulu na otoku Sulu 

13. maja 2009, v katerem je bilo ranjenih dvanajst ljudi, med katerimi je bil tudi guverner Suluja 

Abdusakur Tan. V skladu s podatki zadevne nevladne organizacije dokazi proti Tulawieju temeljijo 

na prisiljenih priznanjih dveh domnevnih sostorilcev. Tulawie, ki se je skrival, je bil 

13. januarja 2012 aretiran v Davao Cityju. Vrhovno sodišče je 23. avgusta 2012 razsodilo, naj se 

sojenje prenese na regionalno sodišče v Manili.  

 

Uradnik za zvezo EU z delegacije na Filipinih je Tulawieja obiskal v ječi v Davao Cityju, sodeloval 

na konferenci o primeru, ki so se je udeležili odvetniki obrambe, nevladne organizacije s področja 

človekovih pravic in družinski člani, ter se srečal s sodnikom na regijskem sodišču v Davauu, s 

katerim se je pogovarjal o prihodnjih korakih in tako pokazal, da EU zagovornika človekovih pravic 

podpira ob polnem spoštovanju pravosodnega sistema te države.  
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19 Spodbujanje in varstvo pravic otrok  

 

Otroci  

 

Spodbujanje in varstvo pravic otrok sta za EU še vedno prednostni nalogi. Leta 2012 je začela 

kampanjo lobiranja po svetu, s katero spodbuja ratifikacijo dveh opcijskih protokolov h 

Konvenciji ZN o otrokovih pravicah ter konvencije MOD št. 182 o najhujših oblikah dela otrok. 

 

Februarja 2012 je začela s pregledom smernic EU za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic. 

Države članice, institucije EU, mednarodne in regionalne organizacije ter nevladne organizacije so 

se udeležile konference o tem vprašanju. Pregled naj bi se zaključil letos.  

 

Poleg tega je EU oktobra 2012 skupaj z Unicefom in organizacijo Save the Children pripravila 

dvodnevno usposabljanje o otrokovih pravicah za približno trideset oseb, zaposlenih pri institucijah 

EU ali v državah članicah. 

 

Evropska komisija je prek EIDHR za obdobje 2007–2013 označila okvirni znesek 11 milijonov 

EUR, iz katerega se podpirajo projekti civilne družbe o otrokovih pravicah. Po vsem svetu se 

izvajajo projekti za varstvo in spodbujanje otrokovih pravic.  
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Evropska komisija je v okviru tematskega programa Vlaganje v ljudi zagotovila nadaljnjo podporo 

programom civilne družbe po vsem svetu. EU in Unicef sta prek tega instrumenta tudi financirala 

projekt za izboljšanje ravni registracije rojstev v Nigeriji, Burkini Faso, Mjanmaru, Mozambiku, 

Ugandi, Kiribatiju, Vanuatuju in na Salomonovih otokih. Zagotavljanje, da so rojstva registrirana, 

bo veliko več otrokom omogočilo dostop do zdravstvene oskrbe, obiskovanje šol in udeležbo na 

volitvah, ko bodo dosegli ustrezno starost.  

 

EU in Unicef sta leta 2012 združila moči tudi v boju proti podhranjenosti v petih azijskih in štirih 

afriških državah ter za zagotavljanje izrednih izobraževalnih programov v Jordaniji, ki so se jih 

udeležili tako begunci iz Sirije kot otroci iz gostiteljskih skupnosti.  

 

S programom Vlaganje v ljudi so se zagotovila tudi sredstva v višini 41 milijonov EUR za razpis 

za zbiranje predlogov na svetovni ravni, objavljen proti koncu leta 2012, ki je namenjen odpravi 

nasilja nad otroki. EU je skladno s svojim strateškim okvirom za človekove pravice in demokracijo 

začela pripravljati usmerjeno kampanjo glede nasilja nad otroki.  

 

O vprašanju pravic otrok, zlasti o pravosodnem sistemu za mladoletnike, je EU razpravljala tudi v 

političnih dialogih s tretjimi državami, med katerimi so Rusija, Izrael/Palestina, Republika 

Moldavija in Brazilija. S skupino latinskoameriških držav je sodelovala v pogajanjih na zasedanju 

Sveta Združenih narodov za človekove pravice in na 67. GSZN ter sklenila vsakoletno resolucijo o 

pravicah otroka, posvečeno zlasti otrokom prvotnih prebivalcev.  

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_en.htm
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Pravice otroka je uvrstila med prednostne naloge v več kot šestdesetih strategijah za človekove 

pravice v državah po svetu. 

 

Otroci in oboroženi spopadi 

 

Študija o pomoči otrokom, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi, je leta 2012 pokazala, da so EU in 

njene države članice med leti 2008 in 2012 skupno prispevale skoraj 300 milijonov EUR. Ta 

podpora zajema tudi pomoč pri rehabilitaciji in ponovni vključitvi v družbo v državah, ki vzbujajo 

zaskrbljenost in jih je generalni sekretar ZN vključil na seznam. EU na primer sodeluje z Unicefom 

in MOD pri ponovnem vključevanju nekdanjih otrok vojakov v Mjanmaru/Burmi.  

 

Leta 2012 se je začela uporabljati nova večletna postavka financiranja EU, posebej namenjena 

otrokom, prizadetim v spopadih. EU, ki je prejela Nobelovo nagrado za mir za svoj prispevek k 

prizadevanjem za mir in spravo, demokracijo ter človekove pravice v Evropi v več kot šestdesetih 

letih, je sklenila, da bo prejeta sredstva namenila za pomoč otrokom, prizadetim v spopadih. 

Evropska komisija je znesek nagrade podvojila in skupno dva milijona evrov namenila 

humanitarnim projektom za izobraževanje v izrednih razmerah. Leta 2012 sta bila v okviru 

instrumenta za stabilnost in programa Vlaganje v ljudi objavljena dva dodatna razpisa za zbiranje 

projektnih predlogov.  
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Politični in varnostni odbor je julija 2012 ob obisku takratne posebne predstavnice generalnega 

sekretarja ZN za to področje Radhike Coomaraswamy razpravljal o možnih ukrepih proti nenehnim 

kršiteljem pravic otrok, pa tudi o vprašanjih zaščite otrok v Siriji. 

EU je sprejela nadaljnje ukrepe za vključevanje zaščite otrok v svoje operacije kriznega 

upravljanja. Ustrezno pozornost je tako namenila vprašanjem zaščite otrok v trenutnih oboroženih 

spopadih, tudi tistih v Siriji in Maliju. V sklepih Sveta iz oktobra in decembra 2012 glede Sirije je 

pozvala k zaščiti ranljivih skupin, vključno z otroki.  

Decembra 2012 je organizirala strokovno razpravo, na kateri so sodelovali Unicef, Oddelek za 

operacije za ohranjanje miru, urad posebnega predstavnika ZN za otroke, prizadete v oboroženih 

spopadih, in NATO; tema razprave je bil predlagani modul usposabljanja o zaščiti otrok pred 

napotitvijo, ki je bil pripravljen v sodelovanju z organizacijo Save the Children. Modul bo 

predvidoma dokončno pripravljen v letu 2013. 

V Evropskem parlamentu sta bila novembra 2012 organizirana tudi seminar pododbora za 

človekove pravice (DROI) o pravicah otrok ob letu doktorja Korczaka, ki ga je leta 2012 obeležila 

Poljska, ter delavnica o otrocih in oboroženih spopadih, ki jo je pripravil poslanec Evropskega 

parlamenta Michael Cashman.  

 

Delo otrok  

 

EU je leta 2012 izvedla 15 projektov za preprečevanje dela otrok, ki so prejeli 11,1 milijona EUR 

iz programa Vlaganje v ljudi. 

Skladno z ukrepom 19(c) zadevnega akcijskega programa je EU začela sodelovati z MOD in 

Brazilijo, da bi pred svetovno konferenco za odpravo dela otrok, ki bo oktobra 2013, zlasti 

opredelili, katera dodatna prizadevanja bodo potrebna za izvajanje Haaškega časovnega načrta za 

odpravo najhujših oblik dela otrok do leta 2016.  
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EU je začela študijo o uporabi dialogov na podlagi člena 8 v okviru Sporazuma iz Cotonouja z 

državami AKP, da bi tako pospešila prizadevanja za prepoved dela otrok po vsem svetu. 

Komisija (generalni direktorat za trgovino) pripravlja tudi študijo o najhujših oblikah dela otrok v 

trgovini, ki bo temeljila na izkušnjah pristojnih mednarodnih organizacij; objavljena bo leta 2013. 

EU je z več državami, tudi z Uzbekistanom, v okviru strategije za človekove pravice še naprej 

razpravljala o možnih načinih za odpravo dela otrok. 

 

20 Varstvo pravic žensk in zaščita pred nasiljem na podlagi spola  

 

Februarja 2012 je potekalo 56. zasedanje Komisije za položaj žensk, ki je glavni organ odločanja 

ZN glede vprašanj enakosti spolov in spodbujanja vloge žensk. Prednostna področja te komisije 

leta 2012 so bila: krepitev vloge žensk na podeželju in njihova vloga pri odpravljanju revščine in 

lakote, trajnostni razvoj in trenutni izzivi. Februarsko zasedanje so zaznamovale težavne razprave in 

dogovora o sklepih Komisije za položaj žensk ni bilo. EU je že začela priprave na 57. zasedanje te 

komisije, katerega prednostno področje bo odprava in preprečevanje vseh vrst nasilja proti ženskam 

in otrokom. Med priprave sodijo tudi zgodnje dejavnosti obveščanja, namenjene podobno mislečim 

posameznikom, pa tudi podobno mislečim državam in skupinam civilne družbe. 
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EU (ESZD in Evropska komisija) in Agencija Združenih Narodov za ženske sta aprila 2012 

podpisali nov memorandum o soglasju, na katerem temelji partnerstvo za uresničevanje ključnih 

mednarodnih zavez na področju enakosti spolov in večje vloge žensk. Partnerstvo je namenjeno tudi 

spodbujanju nadaljnjih korakov na poti do svetovne družbe, v kateri ni diskriminacije na podlagi 

spola, kjer imajo predstavniki obeh spolov enake možnosti in je zagotovljen celovit ekonomski in 

družbeni razvoj žensk in deklet, kjer obstajata enakost spolov in je uveljavljena vloga žensk ter se 

pravice žensk spoštujejo pri vseh prizadevanjih za nadaljnji razvoj, človekove pravice, mir in 

varnost. 

 

EU na področju žensk, miru in varnosti ukrepa v več kot sedemdesetih državah. Okoli 200 

milijonov EUR letno nameni podpori razvoju in izvajanju nacionalnih akcijskih načrtov, 

financiranju nevladnih organizacij in usposabljanju vladnih organov. ESZD je v zvezi z resolucijo 

VS ZN 1325 o ženskah, miru in varnosti pripravila dve srečanji. Okrepili smo sodelovanje z 

mednarodnimi in regionalnimi organizacijami (zlasti ZN, NATO, OVSE, LAS in AU), da bi dosegli 

konkretne rezultate. Nadaljevalo se je sodelovanje v okviru partnerstva skupine G-8. EU se je 

zavezala k spodbujanju enakopravne in polne zastopanosti žensk v pogajanjih za mir in izgradnji 

miru. 
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Maja 2012 sta Komisija in visoka predstavnica sprejeli sveženj evropske sosedske politike, ki 

upošteva dosežke politike v državah vzhodnega in južnega partnerstva. V strateškem dokumentu je 

poudarjeno, da vzpostavitev trdne demokracije pomeni tudi zagotavljanje enakosti spolov in 

povečano udeležbo žensk v političnem in ekonomskem življenju. V nekaterih državah so novi 

zakoni, namenjeni zagotavljanju bolj uravnotežene zastopanosti obeh spolov v parlamentih, naleteli 

na odpor in zato niso dosegli želenega učinka. V strateškem dokumentu je tudi poudarjeno, da so 

bile ženske ključne akterke arabske pomladi in ne bi smele biti med tistimi, ki bodo zaradi 

poznejših sprememb v slabšem položaju. EU bo po vsej regiji še naprej podpirala pravice žensk, 

zagotavljala, da bo enakost spolov vključena v vse ustrezne dejavnosti sodelovanja, ter spodbujala 

učinkovito ukrepanje v boju proti trgovini z ljudmi. 

 

Septembra 2012 se je ob robu generalne skupščine Združenih narodov začelo Partnerstvo za 

prihodnost enakih možnosti. EU je ena od ustanovnih članic ter zavezana k praktičnim 

spodbudam za udeležbo žensk v politiki in njihovo večjo vlogo v gospodarstvu.  

 

Komisija je svoj letni paket za širitev sprejela oktobra 2012. V zadevnem strateškem dokumentu je 

poudarjeno, da bi morali organi kazenskega pregona vprašanja, kot je nasilje na podlagi spola, 

ustrezneje obravnavati, saj je to izziv za večino držav v procesu širitve. Poročila o napredku za 

posamezne države zajemajo oceno uresničevanja in izvajanja pravnega reda Skupnosti na področju 

enakosti spolov v državah članicah. V njih so zlasti opisana vprašanja, povezana z zastopanostjo 

žensk na trgu dela, enakostjo spolov v ekonomskem in političnem odločanju, nasiljem na podlagi 

spola in upravne zmogljivosti.  
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Ob zaključnem dogodku projekta o ženskah in reševanju konfliktov, podprtem iz instrumenta za 

stabilnost EU, je fundacija Kvinna till Kvinna oktobra 2012 izdala poročilo z naslovom 

Enakopravna zastopanost v odločanju – trajni mir. V poročilu so opredeljene ključne ovire za 

sodelovanje žensk v mirovnem procesu. 

 

Človekove pravice in vprašanja v zvezi s spolom so bila prvič po letu 2009 vključena tudi na dnevni 

red in v skupne sklepe usmerjevalnega odbora EU-ZN za krizno upravljanje, ki se je sestal 

novembra 2012. 

 

EU si na področju razvojne politike še vedno prizadeva za napredek pri enakosti spolov in večji 

vlogi žensk. Z akcijskim načrtom EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk v razvojnem 

sodelovanju 2010–2015 so se Komisija, ESZD in države članice zavezale, da bodo podpirale 

prizadevanja držav v razvoju za krepitev enakosti in večje vloge žensk. Drugo poročilo o izvajanju 

akcijskega načrta EU je bilo objavljeno novembra 2012. V njem je navedeno, da je bil dosežen 

dodaten napredek, na primer glede razpoložljivosti kazalnikov, razčlenjenih glede na spol, ter 

razširjanja političnega dialoga o enakosti spolov s partnerskimi državami, pa tudi, da se še vedno 

pojavljajo nekatere težave, kot je razpoložljivost tehničnih zmogljivosti in znanja na nacionalni 

ravni. Prav tako je potreben dodaten napredek, da bi dosegli ambiciozni cilj, tj. zagotoviti, da 75 % 

pomoči poglavitno ali znatno prispeva k enakosti spolov in krepitvi vloge žensk. 

Naslednje poročilo o izvajanju naj bi bilo pripravljeno leta 2013, ko bo izvedena tudi vmesna ocena 

vključevanja načela enakosti spolov v EU. 
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Evropska komisija je s humanitarnimi operacijami še naprej zagotavljala pomoč preživelim žrtvam 

nasilja na podlagi spola. 

 

Leta 2012 so potekala dodatna prizadevanja za večjo zastopanost žensk v ESZD. Ženske 

predstavljajo skupno 29,0 % zaposlenih na sedežu in 19,2 % vodij delegacij EU (tudi v Jemnu, 

Jordaniji in Senegalu). Dve od enajstih posebnih predstavnikov EU sta ženski. Aprila 2012 je bil 

imenovan svetovalec ESZD za vprašanja spola. 

 

21 Skladnost z mednarodnim humanitarnim pravom  

 

Glej stran 122. 

 

22 Uresničevanje človekovih pravic LGBTI  

 

Ljudje po vsem svetu se soočajo z diskriminacijo in nasiljem zaradi svoje spolne usmerjenosti ali 

spolne identitete. V 76 državah prostovoljni istospolni odnosi med odraslimi še vedno veljajo za 

kaznivo dejanje, v najmanj petih državah pa je zanje zagrožena celo smrtna kazen. 

 

EU se odločno zavzema za upravičenost vseh ljudi, da brez diskriminacije uživajo vse človekove 

pravice. Da bi pokazala svojo odločnost ter da bi uradniki EU lahko spodbujali in ščitili človekove 

pravice vseh, ne glede na njihovo spolno usmerjenost ali spolno identiteto, je EU junija 2010 

sprejela "Priročnik za spodbujanje in varstvo vseh človekovih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev in 

transseksualcev". V okviru novega akcijskega načrta EU za človekove pravice, ki ga je Svet sprejel 

25. junija 2012, bo priročnik EU o LGBT do sredine leta 2013 vključen v javne smernice EU.  
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Visoka predstavnica Catherine Ashton je 17. maja 2012 na mednarodni dan boja proti 

homofobiji v imenu EU izjavila, da "pri pravicah lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev ne gre za to, da bi za eno skupino ljudi uveljavili nove pravice, temveč za to, da 

lahko vsi ljudje po svetu brez diskriminacije uživajo enake človekove pravice".  

 

EU je leta 2012 zlasti v okviru ZN še naprej dejavno sodelovala pri večstranskih prizadevanjih v 

boju proti diskriminaciji, tudi diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete. 

Dejavno je sodelovala na strokovnem posvetu o ustavitvi nasilja in diskriminacije na podlagi spolne 

usmerjenosti in spolne identitete, ki ga je Svet za človekove pravice organiziral 7. marca 2012. V 

središču razprave je bilo tozadevno poročilo, ki ga je naročila visoka komisarka ZN za človekove 

pravice, k čemur jo je v svoji prelomni resoluciji iz leta 2011 pozval Svet za človekove pravice. EU 

je podprla tudi dejstvo, da so skupine za pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev 

pridobile posvetovalni status v odboru Ekonomsko-socialnega sveta ZN za nevladne organizacije. 

Medregionalna ožja skupina za LGBTI, v kateri delujejo EU in nekatere njene države članice, je 

11. decembra organizirala posvet v okviru ZN na temo "Vodilna vloga v boju proti homofobiji", 

ki so se ga udeležili generalni sekretar ZN, Desmond Tutu, znani osebnosti Yvonne Chaka Chaka in 

Ricky Martin ter trije zagovorniki človekovih pravic. To je bil že četrti in doslej najuspešnejši 

posvet na to temo, jasno sporočilo pa je bilo, da imajo LGBTI enake pravice kot vsi drugi. Dan pred 

tem je delegacija EU gostila zagovornike človekovih pravic LGBTI iz Afrike, ki so izrazili 

hvaležnost za njena prizadevanja v Afriki in poudarili, kako pomembna je tiha diplomacija pri teh 

vprašanjih.  
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Na regionalni ravni je EU še naprej podpirala delo Sveta Evrope v zvezi s človekovimi pravicami 

LGBTI, zlasti v okviru priporočila Sveta Evrope o ukrepih za zatiranje diskriminacije na podlagi 

spolne usmerjenosti in spolne identitete, ki je bilo sprejeto 31. marca 2010. Dejavno je sodelovala pri 

organizaciji dogodka z naslovom "Spremljanje izrazov nestrpnosti in diskriminacije proti LGBT", ki je 

spremljal letno srečanje OVSE o uresničevanju človekove razsežnosti septembra 2012. 

 

Na dvostranski ravni se je EU v okviru dialogov o človekovih pravicah s tretjimi državami še 

naprej zavzemala za nediskriminacijo LGBTI, svoje stališče v zvezi s tem pa je izrazila v več javnih 

izjavah/demaršah; med drugim je obsodila homofobna dejanja in podprla dekriminalizacijo 

homoseksualnih razmerij. V tej zvezi EU spremlja in se odziva na zaskrbljujoče homofobne trende, 

npr. v nekaterih afriških državah in Rusiji.  

 

EU je prek evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) še naprej 

podpirala številne organizacije, ki se zavzemajo za pravice LGBTI, tako da jim je pomagala pri 

razvoju zmogljivosti za spodbijanje homofobnih zakonov in za boj proti diskriminaciji LGBTI, in 

sicer z ozaveščanjem širše javnosti glede diskriminacije in nasilja, katerih žrtve so osebe z drugačno 

spolno usmerjenostjo, bojem proti temu in zagotavljanjem nujne pomoči (psihosocialne in 

zdravstvene, pa tudi pomoči v obliki posredovanja in ponovnega vključevanja) tistim, ki jo 

potrebujejo. Leta 2012 so bila uporabljena tudi sredstva iz sklada EIDHR za nujne primere, 

namenjena varstvu zagovornikov človekovih pravic, med drugim odvetnikov, ki zastopajo LGBTI v 

Kamerunu. Od septembra 2012 se sredstva iz EIDHR namenjajo še regionalnemu projektu za 

varstvo zagovornikov pravic LGBTI v francosko govorečih afriških državah, vzpostavljen pa je bil 

tudi nov projekt za zagovornike človekovih pravic, zlasti LGBTI kot ranljive skupine, v vseh 

afriških državah. 
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23 Svoboda veroizpovedi ali prepričanja  

 

EU je v skladu s svojimi zavezami iz preteklih let in s tozadevnimi sklepi Sveta, sprejetimi leta 

2009 in 2011, še naprej spodbujala in se zavzemala za svobodo veroizpovedi ali prepričanja po 

vsem svetu.  

 

Delegacije pa tudi osrednje službe EU so skrbno spremljale nestrpnost in diskriminacijo na 

podlagi veroizpovedi ter versko motivirano nasilje. EU je na najvišji ravni obsodila nasilne napade 

na več verskih skupnosti v Evropi in drugje po svetu. Predsednik Evropskega sveta in predsednik 

Evropske komisije sta 20. marca 2012, na dan ubojev v Toulousu in terorističnih napadov v Iraku, v 

skupni izjavi poudarila, da niti v Evropi niti drugod po svetu ni prostora za kakršno koli obliko 

preganjanja in nasilnih dejanj proti verskim skupnostim. Poudarila sta, da se je Evropa dolgo in trdo 

borila za svobodo misli, svobodo veroizpovedi in prepričanja ter spoštovanje posameznika. Te 

človekove in temeljne pravice so del Listine o temeljnih pravicah, ki je v središču naših evropskih 

vrednot. Poudarila sta tudi, da se bo EU še naprej zavzemala za te pravice.  

 

Diskriminacija na podlagi veroizpovedi ali prepričanja je stalna težava v vseh delih sveta in v 

številnih državah so ji še vedno izpostavljene osebe, ki pripadajo posameznim verskim skupnostim 

ali nekonfesionalnim skupinam. Poleg tega je zakonodaja o razžalitvi vere pogosto izgovor za slabo 

ravnanje s pripadniki verskih manjšin, pa tudi za omejevanje svobode mnenja in izražanja ter 

svobode veroizpovedi ali prepričanja v družbi kot celoti. EU poudarja, da je svoboda izražanja 

pomembna tudi v boju proti nestrpnosti, svoboda veroizpovedi ali prepričanja in svoboda izražanja 

pa se vzajemno krepita.  
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EU je okrepila svoja prizadevanja na tem področju; tako je Svet za zunanje zadeve 25. junija 2012 

sprejel strateški okvir EU o človekovih pravicah in povezani akcijski načrt, ki vključuje tudi 

sprejetje novih smernic EU o svobodi veroizpovedi ali prepričanja1. Te smernice ne bodo pravno 

zavezujoče, bodo pa politično sporočilo, da je svoboda veroizpovedi ali prepričanja pomembna 

prednostna naloga EU. Šlo bo za sporočila, praktična navodila in napotke za diplomatsko osebje EU 

in držav članic ter osebje osrednjih služb EU o tem, kako oceniti dano situacijo in čim bolj 

pragmatično ukrepati. Priprave tečejo od sredine leta 2012, prvi krog posvetovanj s civilno družbo 

(vključno z verskimi, neverskimi in filozofskimi skupinami) pa je bil 19. oktobra 2012 v Bruslju. 

EU pričakuje, da bodo smernice sprejete leta 2013. 

 

EU je v dvostranskih odnosih z več državami poudarjala, kako pomembna je svoboda 

veroizpovedi ali prepričanja. V stikih s številnimi partnerji iz držav, ki niso članice EU, je na 

različnih ravneh političnega dialoga sistematično izpostavljala svobodo misli, vesti in veroizpovedi, 

tudi v okviru dialogov o človekovih pravicah in posvetovanj o uresničevanju svobode veroizpovedi 

ali prepričanja ter položaju pripadnikov posameznih verskih manjšin ali skupin.  

 

EU je ob resnih kršitvah svobode veroizpovedi in primerih s tem povezane nestrpnosti in 

diskriminacije svoje stališče in zaskrbljenost izrazila po diplomatski poti, v izjavah za javnost in v 

sklepih Sveta, kot v primeru Egipta, Nigerije, Irana, Iraka, Libije, Malija, Pakistana ali Tunizije. 

Sistematično se je zavzemala za polno spoštovanje svobode misli in vesti, pozivala k temu, da bi se 

z ukrepi neodvisnega sodstva v skladu z mednarodnimi standardi prepovedalo hujskanje k 

verskemu sovraštvu in nasilju, pa tudi, da se je treba na govore ali vsebino, ki se zdi žaljiva, odzvati 

z dialogom in spoštovanjem svobode izražanja.  

                                                 
1 Točka 23(a) akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo. 
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Glede na vedno slabše razmere v Siriji je EU ponovno pozvala k spoštovanju načel svobode 

veroizpovedi in prepričanja ter opuščanju ločevanju po sektah in etničnih skupinah. Sirsko 

opozicijo je večkrat pozvala, naj se dogovori o sklopu načel za vzpostavitev takšne države, v kateri 

bi imeli vsi državljani enake pravice ne glede na njihovo pripadnost, etnični izvor, veroizpoved ali 

prepričanje, ter ponovno poudarila, da podpira prebivalce Sirije in njihove težnje po demokratični 

državi, v kateri se spoštujejo pravice vseh skupnosti. Visoka predstavnica EU je v več izjavah 

obsodila vsa dejanja, ki podpihujejo spor med različnimi etničnimi in verskimi skupinami. 

 

EU je razmislila tudi o nadaljnjem sodelovanju z organizacijami, kot je Organizacija islamskega 

sodelovanja (OIC) ali Liga arabskih držav (LAS), zlasti v luči nasilnih dogodkov, povezanih s 

spletno objavo kontroverznega filma, ki je bil za mnoge muslimane žaljiv. Visoka predstavnica 

Evropske unije, generalni sekretar OIC, generalni sekretar Lige arabskih držav in predsednik 

Komisije Afriške unije so v skupni izjavi 20. septembra 2012 pozvali k miru in strpnosti ter obsodili 

vsako spodbujanje verskega sovraštva ali hujskanje k sovražnosti in nasilju, ter pozvali vse 

politične, sekularne ali verske voditelje, naj spodbujajo dialog in medsebojno razumevanje. Zunanji 

ministri EU in Lige arabskih držav so 13. novembra 2012 v Kairu sprejeli skupno izjavo, v kateri so 

med drugim poudarili, da se bodo v skladu z mednarodno zakonodajo o človekovih pravicah 

zavzemali za spodbujanje svobode izražanja in svobode veroizpovedi ali prepričanja, ter obsodili 

vse oblike hujskanja k sovraštvu in nestrpnosti. Poudarili so tudi, da je treba zagotoviti enakost 

spolov in celostno spoštovanje človekovih pravic vseh ljudi, ter "obsodili vsako spodbujanje 

verskega sovraštva v smislu Resolucije Sveta za človekove pravice 16/18". 
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Visoka predstavnica EU/podpredsednica Komisije se je 16. novembra 2012 v Džbutiju prvič 

udeležila ministrskega srečanja OIC. V svojem govoru je poudarila, da je svoboda veroizpovedi 

ali prepričanja bistveni temelj varnih in uspešnih družb, svoboda posameznika, da izraža svojo vero 

pa pomembno prispeva k razvoju in demokratični stabilnosti. Opozorila je tudi, da se države v 

prehodu na demokracijo pri oblikovanju svojih novih družb soočajo z vprašanjem, kako zaščititi in 

zagotavljati versko svobodo. Po njenem mnenju morajo politični voditelji zagotoviti, da lahko vsak 

svobodno in enakopravno izraža svojo vero, saj tako spoštujemo naše skupne vrednote človeštva.  

 

To vprašanje je bilo obravnavano tudi na večstranski ravni. Svet za človekove pravice in Generalna 

skupščina Združenih narodov sta potrdila soglasje, doseženo leta 2011 z Resolucijo Sveta za 

človekove pravice 16/18, v kateri je zapisano, da se je treba boriti proti verski nestrpnosti, ne pa 

tudi, da je pojem razžalitve vere standard človekovih pravic (glej poročilo iz leta 2011). Na 19. seji 

Sveta za človekove pravice marca 2012 je bila brez glasovanja sprejeta standardna resolucija EU o 

svobodi veroizpovedi ali prepričanja (resolucija 19/8), pa tudi resolucija OIC o boju proti 

nestrpnosti, negativnim stereotipom ter stigmatizaciji, diskriminaciji in hujskanju k nasilju ter 

nasilju nad osebami na podlagi veroizpovedi ali prepričanja" (resolucija 19/25). Na 67. zasedanju 

GSZN decembra 2012 sta bili v zvezi z istim vprašanjem soglasno sprejeti resolucija 67/1791, 

katere pobudnica je bila EU, in resolucija 67/178, katere pobudnica je bila OIC.  
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Kar zadeva finančne instrumente EU, sta bila med finančne prednostne naloge v okviru 

evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) vključena zaščita 

pripadnikov manjšin in boj proti diskriminaciji, tudi na podlagi veroizpovedi. V okviru EIDHR so 

in bodo tudi v prihodnje financirani projekti za zaščito preganjanih oseb in pripadnikov verskih 

manjšin v državah, v katerih so najbolj ogroženi. Pravica do svobode misli in vesti ter veroizpovedi 

ali prepričanja je med ključnimi cilji razpisa za zbiranje predlogov za strategijo "EIDIHR cilj 1", v 

okviru katere so financirani ukrepi v "težavnih" državah po vsem svetu.  

 

Svoboda veroizpovedi ali prepričanja je tudi eno od treh občutljivih vprašanj človekovih pravic, 

obravnavanih na letnem forumu EU in nevladnih organizacij 7. in 8. decembra; splošna tema 

letošnjega foruma je bila spodbujanje univerzalnosti človekovih pravic: vloga regionalnih 

mehanizmov in njihovo sodelovanje s civilno družbo.  

 

24 Svoboda izražanja na spletu in drugje  

 

EU brez izjem spodbuja človekove pravice na vseh področjih svojega zunanjega delovanja; za 

pospeševanje demokracije zlasti izkorišča navezo med novimi informacijskimi in komunikacijskimi 

tehnologijami ter človekovimi pravicami. 
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EU je v svojih dvostranskih odnosih s tretjimi državami in v več javnih izjavah večkrat obsodila 

omejevanje svobode izražanja in dostopa do spleta, pa tudi aretacije blogerjev ter napade na 

novinarje in medije. Junija 2012 je visoka predstavnica na primer izrazila zaskrbljenost zaradi 

vedno ostrejše cenzure in omejevanja medijev in politične opozicije v Sudanu ter pozvala sudansko 

vlado, naj spoštuje pravico svojih državljanov do svobodnega izražanja in svobodnih medijev. EU 

je zaskrbljena zaradi vse večjih omejitev svobode na spletu, kar je na dvostranski ravni izpostavila v 

okviru dialogov o človekovih pravicah z državami, kot sta Vietnam ali Kitajska, pa tudi v javnih 

izjavah. 

 

V letu 2012 je EU s sodelovanjem v mednarodnih forumih, kot so UNESCO, Svet Evrope in 

OVSE, še okrepila svoja prizadevanja za zagotovitev varnosti novinarjev. V okviru Sveta ZN za 

človekove pravice se je med drugim še naprej prednostno zavzemala za zagotavljanje svobode 

izražanja, tudi na spletu. Na srečanju Tretjega odbora ZN (človekove pravice) 6. decembra 2012 v 

New Yorku je na primer izrazila obžalovanje zaradi vedno ostrejše cenzure in obsodila omejitve na 

spletu. Pozdravila je tudi resolucijo Sveta ZN za človekove pravice o svobodi na spletu, ki je bila 

soglasno sprejeta 5. julija. EU se strinja s sporočilom resolucije, da ni mogoče razlikovati med 

človekovimi pravicami na spletu in drugje ali slediti dvojnim merilom. 

 

EU je odkrito obsodila cenzuro; visoka predstavnica je nedavno dala izjavo, v kateri je izrazila 

zaskrbljenost zaradi namernega motenja televizijskih in radijskih postaj, ki oddajajo prek satelita, v 

Iranu, da bi se državljanom preprečil prost dostop do informacij. 



 
9431/13  dm/--/pt 98 
PRILOGA DG C   SL 

EU je v akcijskem načrtu strateškega okvira za človekove pravice, sprejetem junija 2012, zapisala, 

da bo pripravila smernice o svobodi izražanja na spletu in drugje, vključno z varnostjo blogerjev 

in novinarjev. Zavzela je tudi odločnejši pristop k vzpostavitvi sodelovanja pri spodbujanju svobode 

izražanja in podpori za medije. 

 

Zavezala se je, da bo pripravila ukrepe in instrumente za odpravo vsesplošne cenzure in 

množičnega nadzora pri uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter tako spodbujala 

svobodo izražanja. Ti ukrepi temeljijo na "strategiji stalne povezanosti"1, s katero EU uresničuje 

svojo zavezo, da bodo splet ter druge informacijske in komunikacijske tehnologije še naprej gonilna 

sila politične svobode, demokratičnega razvoja in gospodarske rasti. 

 

Glavni stebri strategije stalne povezanosti so: mehanizmi za povečanje svobode komuniciranja; 

izobraževanje in usposabljanje o uporabi spletnih tehnologij v visoko tveganih okoljih; boljše 

tehnološke zmogljivosti za razumevanje v realnem času, kaj se dogaja "na terenu", in okrepljeno 

sodelovanje med vsemi zainteresiranimi stranmi. 

 

EU se je leta 2012 lotila več pobud na tem področju; zlasti je v okviru evropskega instrumenta za 

demokracijo in človekove pravice (EIDHR) zagotavljala finančno podporo novinarjem in 

nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju neodvisnosti medijev in svobode izražanja. Eden 

od najboljših primerov je projekt, financiran v okviru EIDHR, ki ga vodi organizacija Novinarji 

brez meja in je namenjen boju proti spletni cenzuri in omogočanju prostega pretoka digitalnih 

informacij. Ena od ključnih dejavnosti projekta je vzpostavitev in vzdrževanje virtualnega 

zatočišča, nekakšnega varovanega prostora, kjer lahko neodvisni novinarji delajo in objavljajo 

novice, ki bi bile sicer cenzurirane. 

 

                                                 
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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Poleg tega je bil v razpis za zbiranje predlogov v okviru EIDHR za leto 2012 (skupni proračun 

razpisa je znašal 20 milijonov EUR) prvič vključen poseben sklop ukrepov, namenjen boju proti 

spletni cenzuri in spodbujanju digitalne svobode in varnosti v podporo projektom za boj proti 

kršitvam človekovih pravic prek informacijske in komunikacijske tehnologije ter za zaščito 

zasebnosti in svobode izražanja v regijah, kjer so aktivisti, novinarji in zagovorniki človekovih 

pravic najbolj ogroženi. 

 

24a Svoboda združevanja in zbiranja 

 

Pravica do svobode združevanja in zbiranja je temeljna pravica vsakega in neločljivo povezana s 

človekovim dostojanstvom. EU meni, da je svobodno uresničevanje pravice do mirnega zbiranja in 

združevanja državljanov temelj delujoče civilne družbe in demokracije.  

 

Svoboda mirnega zbiranja in združevanja pospešuje odprt dialog in razpravo v družbi ter tako 

varuje pred konflikti in nestabilnostjo. Visoka predstavnica je večkrat javno izrazila zaskrbljenost 

zaradi vse bolj okrnjene svobode zbiranja. Ob zadnji priložnosti junija 2012 je izrazila 

zaskrbljenost zaradi nasilnega zatrtja mirnih protestov v Kartumu in drugih mestih ter pozvala k 

takojšnji izpustitvi vseh pridržanih; varnostne sile je pozvala, naj se pri mirnih protestih vzdržijo 

skrajnih ravnanj in ne uporabljajo sile, sudansko vlado pa, naj spoštuje pravice državljanov in 

svobodo zbiranja. 
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EU svojo zaskrbljenost glede vprašanj svobode združevanja in zbiranja izraža v okviru političnih 

dialogov s tretjimi državami. V okviru 9. dialoga o človekovih pravicah med AU in EU v Adis 

Abebi 22. novembra 2012 sta se na primer obe strani dogovorili, da okrepita svoj dialog o svobodi 

združevanja.  

 

V okviru Sveta ZN za človekove pravice se je EU med drugim še naprej prednostno zavzemala za 

svobodo zbiranja ter konkretne ukrepe v podporo zagovornikom človekovih pravic in organizacijam 

civilne družbe, ki imajo ključno vlogo pri krepitvi demokracije. Pozdravila je dejstvo, da je bila na 

21. zasedanju Sveta za človekove pravice soglasno sprejeta resolucija o svobodi mirnega zbiranja in 

združevanja, ki so jo predlagale ZDA. 

 

V digitalni dobi temeljne svoboščine veljajo tudi v spletnem okolju. Nove tehnologije spreminjajo 

način, kako državljani uresničujejo svojo pravico zbiranja in združevanja. Države morajo zagotoviti 

neovirano uresničevanje pravice do zbiranja, tudi z uporabo spletnih komunikacij. EU je 

pripravljena podpirati človekove pravice na spletu in drugje.  

 

Visoka predstavnica je zelo zaskrbljena zaradi nedavnih poskusov krčenja prostora za civilno 

družbo. Julija 2012 je izrazila globoko zaskrbljenost zaradi sprememb zakona o nevladnih 

organizacijah v Rusiji, pa tudi zaradi več dogodkov, s katerimi se je skušalo omejiti uspešno 

civilno družbo v Rusiji, kot so aretacije pripadnikov opozicije in nov zakon, ki določa pretirane 

globe za upravne prekrške med dovoljenimi protesti.  
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EU je leta 2012 začela več pobud za spodbujanje svobode združevanja. Med drugim je v okviru 

foruma med EU in nevladnimi organizacijami 7. decembra 2012 organizirala okroglo mizo, ki se 

jo je udeležilo več kot 50 nevladnih organizacij iz ključnih regij in katere namen je bil od 

zagovornikov človekovih pravic izvedeti, s katerimi omejitvami se organizacije civilne družbe 

srečujejo pri svojem delu, in zbrati predloge, kako bi se lahko EU dejavneje angažirala na tem 

področju.  

 

EU v okviru EIDHR finančno podpira številne projekte, ki spodbujajo svobodo združevanja. Ti 

projekti spremljajo uresničevanje svobode združevanja, spodbujajo pravne standarde glede pravice 

do svobodnega zbiranja, ozaveščajo javnost o teh pravicah ter ustvarjajo mreže za učinkovitejše 

pospeševanje in varstvo teh pravic. V okviru spodbujanja pravice do združevanja je EU na primer 

namenila 88 000 EUR za projekt vzpostavitve informacijskega centra za združenja v Alžiriji. 

 

25 Izvajanje vodilnih načel ZN o podjetništvu in človekovih pravicah  

 

Leto 2012 je bilo prvo celo leto od sprejetja vodilnih načel ZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah, ki jih je Svet ZN za človekove pravice soglasno potrdil 16. junija 2011. Ta načela 

vključujejo dolžnost države, da varuje človekove pravice, odgovornost podjetij, da spoštujejo 

človekove pravice, in dostop do pravnih sredstev, temeljijo pa na delu posebnega predstavnika ZN 

profesorja Johna Ruggieja. 

 

Preteklo je tudi prvo polno leto, odkar je Evropska komisija 25. oktobra 2011 objavila sporočilo z 

naslovom "Obnovljena strategija EU za družbeno odgovornost podjetij za obdobje 2011–2014"1. 

 

                                                 
1 COM(2011) 681. 
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Med najpomembnejšimi dogodki leta 2012 je bil nedvomno prvi forum ZN o podjetništvu in 

človekovih pravicah, organiziran 4. in 5. decembra v Ženevi pod okriljem delovne skupine ZN, 

ustanovljene za spodbuditev izvajanja vodilnih načel ZN. To je bila priložnost, da so se udeleženci 

po letu in pol od začetka izvajanja vodilnih načel ZN seznanili s trenutnim stanjem. 

 

Forum je presegel pričakovanja, saj je pritegnil 1000 udeležencev (trikrat več kot pričakovano) iz 

85 držav, med drugim predstavnike nevladnih organizacij, sindikatov, akademskih institucij, pa tudi 

podjetij in podjetniških organizacij. 

 

V okviru dvodnevnega foruma so potekale delavnice in razprave o izzivih pri izvajanju vodilnih 

načel ZN. Profesor John Ruggie, nekdanji posebni predstavnik generalnega sekretarja za vprašanje 

človekovih pravic ter nadnacionalnih korporacij in drugih podjetij, je v svojem govoru poudaril, da 

je bil v relativno kratkem času dosežen dober napredek in da gre pri tem vprašanju za "družbeno 

vzdržnost globalizacije". 
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EU je bila na forumu dobro zastopana, posebni predstavnik EU za človekove pravice Stavros 

Lambrinidis pa je bil osrednji govornik pri odprtju seje na visoki ravni; EIB je na seji o vlogi 

javnega financiranja za boljše izvajanje vodilnih načel predstavila svoja stalna prizadevanja za 

vključevanje človekovih pravic v svoj postopek skrbnega pregleda socialnih standardov. V 

zaključnih izjavah v imenu EU je bilo poudarjeno, da bo EU zavzela aktivno vlogo v regionalnih 

forumih, organiziranih pod okriljem delovne skupine. 

 

Forum ZN je bil priložnost za obravnavo nefinančnega poročanja podjetij, ki ga bo napovedala 

Evropska komisija. To je bilo predvideno v sporočilu Komisije z dne 3. oktobra 2012 z naslovom 

"Akt za enotni trg II: Skupaj za novo rast"; zakonodajni predlog je že objavljen. 

 

To vprašanje je bilo obravnavano tudi v sporočilu o družbeni odgovornosti podjetij iz leta 2011. V 

tem sporočilu je bilo omenjenih več obstoječih pobud za sporočanje socialnih in okoljskih 

informacij, tudi o vidikih človekovih pravic, zapisano pa je bilo tudi, da je treba na tem področju 

zagotoviti enake pogoje za vse. Vse to je del širših prizadevanj, da bi evropska podjetja postala bolj 

konkurenčna, sodobna in odgovorna. 

 

Komisija se je že prej zavezala v sporočilu o družbeni odgovornosti podjetij, da bo do konca 

leta 2012 objavila poročilo o prednostnih nalogah EU za učinkovito izvajanje vodilnih načel 

ZN. Vendar je bila objava poročila odložena, da bi se bolje upoštevali rezultati foruma ZN in da bi 

se zagotovila poglobljena obravnava vseh vidikov. 

 

Velik delež priprav je že opravljen; dansko predsedstvo je maja 2012 v Københavnu tako 

organiziralo konferenco z naslovom "Od načel do prakse: Kako Evropska unija izvaja vodilna 

načela Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah". Komisija je pred konferenco 

prispevala izhodiščni dokument za razpravo in v razpravah tudi dejavno sodelovala. 
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Med osrednjimi temami konference so bili politična in zakonodajna usklajenost v EU, doseganje 

večje zmogljivosti na globalni ravni, krepitev zmogljivosti in razvojne prioritete. Na dnevnem redu 

so bile tudi naslednje točke: smernice EU za podjetništvo, odgovornost: dostop do pravosodja in 

ustreznih pravnih sredstev, preglednost: nefinančno poročanje in razkritje, javno-zasebna 

partnerstva in pobude več zainteresiranih strani. 

 

Komisija je v času foruma ZN v Ženevi objavila gradivo z naslovom "Moje podjetje in človekove 

pravice: smernice na področju človekovih pravic za mala in srednja podjetja", ki so ga 

udeleženci foruma iz različnih skupin zelo pozitivno sprejeli. 

 

Komisija je medtem dosegla naslednjo stopnjo pri pripravi smernic za posamezne sektorje, pri 

čemer je sodelovala s partnerskima organizacijama Shift ter Inštitut za človekove pravice in 

podjetništvo. Decembra 2012 je bil za namene javnega posvetovanja objavljen osnutek smernic o 

odgovornosti podjetij za spoštovanje človekovih pravic v treh gospodarskih sektorjih, tj. nafta in 

plin, IKT ter agencije za zaposlovanje. 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html. 

 

Ti sektorji so bili izbrani glede na objektivna in javno dostopna merila, vključno z njihovimi 

velikimi posledicami za človekove pravice, ter glede na obstoj oziroma neobstoj smernic na 

področju človekovih pravic za zadevne sektorje, združljivih z vodilnimi smernicami ZN. Smernice 

naj bi bile čim bolj univerzalne, pri tem pa naj bi upoštevale posebne okoliščine podjetij iz EU. Vsi 

trije sklopi smernic naj bi bili dokončno oblikovani konec aprila 2013. EIB natančno spremlja 

razvoj tega delovnega procesa, sodeluje pri vseh treh okroglih mizah in preučuje možnosti za 

usklajevanje. 

 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html
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Akcijski načrt EU o človekovih pravicah in demokraciji vključuje zavezo držav članic EU, da bodo 

pripravile nacionalne načrte za izvajanje vodilnih načel ZN. Do konca leta 2012 so s pripravami 

takšnega načrta začele Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, 

Irska, Italija, Litva, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovenija, Švedska in Združeno kraljestvo. 

 

EU v okviru EIDHR podpira organizacije civilne družbe, ki s svojimi dejavnostmi spodbujajo 

evropska podjetja, ki poslujejo zunaj EU, naj spoštujejo človekove pravice. Leta 2012 je še naprej 

podpirala kampanjo za čista oblačila, tj. projekte zavezništva organizacij iz 15 evropskih držav, ki si 

prizadevajo za večje spoštovanje gospodarskih in socialnih pravic v okviru svetovnih dobavnih 

verig mednarodnih podjetij z oblačili iz več kot 30 držav. 

 

Vprašanje podjetništva in človekovih pravic zajemata še dva projekta, financirana v okviru EIDHR. 

V 70 državah po svetu se izvaja projekt za krepitev zmogljivosti lokalnih zagovornikov zemljiških 

pravic za zaščito pravice do naravnih virov, odpravljanje nepreglednosti pri pogodbah med 

državami in zasebnimi podjetji ter sodelovanje z vladami in sektorjem ekstraktivnih dejavnosti v 

državah, v katerih prihaja do sporov zaradi pridobivanja surovin. Podobno gre pri projektu za 

zagovornike pravic avtohtonih prebivalcev v jugovzhodni Aziji za raziskavo o družbeni 

odgovornosti podjetij, človekovih pravic in avtohtonih prebivalcev. 

 

Drug projekt v okviru EIDHR, ki zajema tudi vprašanje podjetništva in človekovih pravic, je 

program za spremljanje rudarstva v Latinski Ameriki, ki podpira ženske iz avtohtonih podeželskih 

skupnosti, na katere vpliva rudarska industrija, da opozarjajo na svoje pravice in jih zagovarjajo. 
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V okviru programa "Vlaganje v ljudi" je bilo leta 2011 financiranih 15 projektov za preprečevanje 

dela otrok (EuropeAid/129339/C/ACT/Multi), ki so se nadaljevali tudi v letu 2012. 

 

V sklopu pripravljenosti na krizo v okviru instrumenta za stabilnost EU za leto 2013 je bil milijon 

EUR namenjen spodbujanju preglednosti v dobavnih verigah rudnin na konfliktnih območjih in 

območjih z velikim tveganjem. 

 

EU je v dvostranskih dialogih še naprej izpostavljala vprašanje podjetništva in človekovih pravic, 

na primer v okviru dialoga o človekovih pravicah z Afriško unijo, ki je bil 22. novembra v Adis 

Abebi. Obe strani sta izmenjali stališča o izvajanju vodilnih načel ZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah, poleg tega pa sta se dogovorili, da bosta leta 2013 organizirali skupni seminar o 

človekovih pravicah in podjetništvu, ki se ga bodo udeležili podjetja in civilna družba iz afriških in 

evropskih držav. 

 

EU je v okviru ZN še naprej dejavno izpostavljala vprašanja podjetništva in človekovih pravic ter 

bila še naprej deležna soglasne podpore. Brez glasovanja je bila 27. septembra 2012 sprejeta 

Resolucija Sveta za človekove pravice 21/5 o prispevku celotnega sistema Združenih narodov k 

napredku pri vprašanjih podjetništva in človekovih pravic ter k razširjanju in izvajanju vodilnih 

načel o podjetništvu in človekovih pravicah. 

 

Člani delovne skupine ZN o podjetništvu in človekovih pravicah so tesno sodelovali z Evropsko 

komisijo pri pripravi smernic na področju človekovih pravic za tri gospodarske sektorje in MSP. 

Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je prispeval k letnemu srečanju, 

namenjenemu pregledu družbene odgovornosti podjetij, ki ga je Komisija gostila novembra 2012 in 

na katerem so sodelovali države članice EU, zainteresirane strani in zadevne mednarodne 

organizacije. Zaključni govor je imel poslanec Evropskega parlamenta Richard Howitt. 
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Evropski parlament je leta 2012 pri Univerzi Exeter naročil študijo o vlogi nacionalnih institucij 

za človekove pravice pri izvajanju vodilnih načel Združenih narodov o podjetništvu in človekovih 

pravicah, zlasti v državah vzhodnega partnerstva. Študija obravnava pooblastila nacionalnih 

institucij na podlagi pariških načel za sprejemanje ukrepov na področju človekovih pravic in 

podjetništva ter prinaša izbor najboljših praks iz držav po vsem svetu. V ospredju so bile posamezne 

nacionalne institucije za človekove pravice v Armeniji, Azerbajdžanu, Gruziji, Republiki Moldaviji 

in Ukrajini, skupaj s priporočili za morebitno podporo EU. 

 

Parlament je leta 2012 obravnaval dva osnutka resolucij o družbeni odgovornosti podjetij: 

– družbena odgovornost podjetij: odgovorno in pregledno ravnanje podjetij ter trajnostna rast, 

predložil poslanec Evropskega parlamenta Baldasarre prek Odbora za pravne zadeve; 

– družbena odgovornost podjetij: spodbujanje interesov družbe in pot k trajnostni in vključujoči 

oživitvi gospodarstva, predložil poslanec Howitt prek Odbora za zaposlovanje. 

 

Poslanci EP so izpostavili več vprašanj, na primer v zvezi s konceptom skrbnega ravnanja na 

področju človekovih pravic, pravicami delavcev v evropskih dobavnih verigah ter izvozom 

tehnologije, ki bi jo podjetja ali vlade iz držav, ki niso članice EU, lahko uporabile za nadzor ali 

represijo.  
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26 Delovanje sodnega sistema  

 

EU je sodelovala na prvem srečanju na visoki ravni o načelih pravne države na nacionalni in 

mednarodni ravni, ki je potekalo v Generalni skupščini ZN 24. septembra 2012. Dejavno je 

prispevala k politični izjavi (Resolucija Generalne skupščine ZN 67/1) o pravni državi, sprejeti 

ob tej priložnosti. Izjava odraža celovitost pravne države, ki temelji na treh glavnih stebrih 

Združenih narodov – mir in varnost, razvoj in človekove pravice – ter potrjuje pomen enakosti pred 

zakonom, pravico dostopa do sodnega varstva ter polno zavezanost človekovim pravicam in 

temeljnim svoboščinam za vse. Generalni sekretar ZN je bil pozvan, naj nadaljuje delo v tej zadevi, 

EU pa ga bo pri tem v celoti podpirala.  

 

EU je na srečanju o pravni državi na nacionalni in mednarodni ravni sprejela nekatere zaveze, ki jih 

je ločeno v svojem imenu sprejelo še 21 držav članic EU. Države članice EU so se zavezale, da 

bodo med drugim preučile Opcijski protokol h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, 

nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, konvencijo ZN iz leta 1954 o položaju oseb brez 

državljanstva in konvencijo ZN iz leta 1961 o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva, pa tudi, 

da bodo sprejele pravico do pritožbe posameznikov v okviru več konvencij ZN o človekovih 

pravicah. EU se je zavezala tudi, da bo izvedla svetovno kampanjo o sodnem varstvu, da bo s 

politiko nadnacionalnega sodnega varstva in večjo podporo operacijam ZN za ohranjanje miru 

spodbujala mir in varnost v državah, v katerih potekajo ali so se pred kratkim končali konflikti, ter 

da bo vzpostavila okvir za dialog o vprašanjih oseb brez državljanstva s tretjimi državami. Celotno 

besedilo zavez je v prilogi k temu poročilu. 

 



 
9431/13  dm/--/pt 109 
PRILOGA DG C   SL 

V dialogih o človekovih pravicah in političnih dialogih s partnerskimi državami po svetu je EU 

leta 2012 redno pozivala vse države, naj okrepijo neodvisnost sodstva in pravnih poklicev, ter 

obsodila vse poskuse groženj ali napadov na odvetnike. Prek lokalnih delegacij EU ali prek svojih 

držav članic je redno spremljala sodne postopke v več državah, tudi v Alžiriji, Azerbajdžanu, 

Kazahstanu, na Tajskem in v Vietnamu, zlasti v občutljivih primerih, ko je zagovornikom 

človekovih pravic grozila hitra ali pristranska obsodba. Žal se je spremljanje v nekaterih državah 

izkazalo za nemogoče, na primer na Kitajskem, kjer je EU poskušala prisostvovati izreku kazni 

zagovornici človekovih pravic Ni Yulan, vendar njeni predstavniki niso smeli v sodno dvorano. 

Odločno je podpirala tudi delo posebne poročevalke ZN o neodvisnosti sodnikov in odvetnikov 

ter spodbujala vse države, ki so prejele prošnjo za njen obisk, naj prošnjo odobrijo.  

 

27 Odzivanje na kršitve: zagotavljanje odgovornosti  

 

Preprečevanje najhujših zločinov je del zunanje politike EU. Odgovornost za zaščito prebivalstva 

pred genocidom, zločini proti človečnosti, etničnemu čiščenju in vojnimi zločini je eden od glavnih 

vodil za politične prednostne naloge, kot sta zaščita pripadnikov manjšin in spoštovanje različnosti. 

Vendar v primeru hudih zločinov, ki zadevajo celotno mednarodno skupnost, EU že leta odločno 

spodbuja boj proti nekaznovanosti takšnih zločinov. V zadnjih 10 letih je za ta boj v okviru EIDHR 

prispevala skoraj 30 milijonov EUR, s katerimi so se po potrebi dopolnjevali drugi instrumenti. 

Prek dejavnosti organizacij civilne družbe na področju nabiranja podpore, ozaveščanja in nadzora 

podpira ukrepe v podporo boju proti nekaznovanosti. Krivci za genocid, zločine proti človeštvu in 

vojne zločine ne bi smeli nikjer najti varnega zatočišča. Poleg lahko kazenski pregon kot odvračilni 

dejavnik prispeva k preprečevanju teh zločinov. V ta namen EU in njene države članice še naprej 

odločno podpirajo učinkovito delovanje Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) in drugih 

kazenskih sodišč, na primer ad hoc mednarodnih sodišč za nekdanjo Jugoslavijo in Ruando, 

Posebnega sodišča za Sierro Leone, izrednih sodnih senatov v Kambodži ter Posebnega sodišča za 

Libanon. Skupnost nevladnih organizacij ostaja pomemben zaveznik v teh prizadevanjih, saj jih 

približuje javnosti, spodbuja udeležbo žrtev in vzpostavlja dodatne povezave s prizadevanji drugih 

donatorjev.  
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EU in njene države članice so si z izvajanjem Sklepa 2011/168/SZVP o MKS in z akcijskim 

načrtom EU za nadaljnje ukrepanje na podlagi tega sklepa še naprej prizadevale, da bi MKS lahko 

izpolnjevalo svoje poslanstvo. Evropska unija in njene države članice so še naprej pozivale k čim 

širši udeležbi pri Rimskem statutu. Ratifikacija Rimskega statuta oziroma pristop k temu aktu ter po 

potrebi njegovo izvajanje so bili še naprej na dnevnem redu večine dialogov o človekovih pravicah, 

tudi dialoga z Afriško unijo. EU je poleg tega še naprej sistematično izročala demarše po vsem 

svetu, v sporazume s tretjimi državami vključevala klavzule o MKS (npr. v pridružitveni sporazum 

med EU in Ukrajino, parafiran 30. marca 2012) ter zagotavljala finančno pomoč organizacijam 

civilne družbe. Odzivala se je na primere nesodelovanja s Sodiščem in opozarjala, kako pomembno 

je, da vse države članice Združenih narodov spoštujejo in izvajajo resolucije, ki jih je Varnostni svet 

sprejel na podlagi poglavja VII Listine ZN o predaji zadev Sodišču. EU je z veliko zaskrbljenostjo 

spremljala aretacijo in pridržanje štirih članov osebja MKS v Libiji junija in julija 2012 ter 

pomembno prispevala k rešitvi te krize. S pobudami za boljši razvoj zmogljivosti na nacionalni 

ravni si je še naprej prizadevala za celovit in vključujoč pristop k dopolnjevanju. Da bi načelo 

dopolnjevanja lahko uresničili, so EU in njene države članice v okviru razvojnega sodelovanja in 

programov tehnične pomoči pozivale k boju proti nekaznovanosti. Gledano širše sta bila pravosodje 

in načelo pravne države v središču ciljev in operacij, ki jih EU podpira v okviru geografskih 

instrumentov, namenjenih okrepitvi nacionalnih pravosodnih sistemov, izvrševanju kazni, pogojem 

v priporih in zmogljivostim nacionalnih vlad za vodenje programov za zaščito prič. EU je imela 

osrednjo vlogo v procesih vzpostavljanja miru v pokonfliktnih državah, pri čemer je ugotavljala 

potrebe posameznih držav in zagotavljala ustrezno pomoč. Na srečanju Generalne skupščine ZN na 

visoki ravni na temo pravne države, ki je bilo 24. septembra 2012, se je EU zavezala, da bo še 

naprej podpirala delo MKS. Evropska služba za zunanje delovanje je organizirala enodnevno 

usposabljanje o mednarodnem kazenskem pravu, ki se ga je udeležilo osebje ESZD, Evropske 

komisije in zunanjih ministrstev držav članic EU. 
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Države članice EU so se zavezale, da bodo ohranjale celovitost Rimskega statuta in podpirale 

neodvisnost Sodišča ter so bile še naprej njegove glavne donatorke. EU je Sodišču zagotavljala 

dodatno neposredno in posredno finančno podporo ter pospeševala pravno sodelovanje in 

izmenjavo najboljših praks med državnimi in nedržavnimi akterji ter pravno skupnostjo.  

 

Evropska komisija je leta 2012 v okviru EIDHR objavila razpis za zbiranje predlogov na področju 

boja proti nekaznovanosti, da bi z ukrepi civilne družbe spodbudila učinkovito delovanje 

Mednarodnega kazenskega sodišča in sistema Rimskega statuta. Okvirni proračun znaša 

6 milijonov EUR, od tega bo EU skupaj prispevala največ 80 %, pri čemer bo najmanjši dodeljeni 

znesek 500 000 EUR, največji pa 1 500 000 EUR. Poleg tega je EU financirala projekt krepitve 

pravnega znanja in sodelovanja, ki je zajel več kot 200 svetovalcev iz državnih in nedržavnih 

pogodbenic Rimskega statuta in haaškega sodišča. V okviru EIDHR je na podlagi letnega 

akcijskega načrta 2011 za leto 2012 zagotovila 1 000 000 EUR, za letni akcijski načrt 2012 za 

leto 2013 pa je namenila dodatnih 1 000 000 EUR. Poleg tega je Evropska komisija intenzivno 

sodelovala z zadevnimi institucijami, da bi pripravila poročilo o načelu dopolnjevanja, ki naj bi bilo 

dokončano leta 2013. Namen je odpraviti nekaznovanost za storilce najhujših zločinov, kot so 

genocid, zločini proti človečnosti ali vojni zločini, ki ogrožajo mir, varnost in dobrobit v svetu.  
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28 Spodbujanje spoštovanja pravic pripadnikov manjšin  

Po vsem svetu se pripadniki manjšin še naprej soočajo z resnimi grožnjami, diskriminacijo in 

rasizmom ter v gospodarskem, političnem, socialnem in kulturnem življenju pogosto ne morejo 

sodelovati v celoti tako kot večinsko prebivalstvo držav ali družb, v katerih živijo. Pogodba o 

Evropski uniji izrecno navaja, da so pravice pripadnikov manjšin del vrednot, na katerih temelji EU 

in ki jih je EU odločena uveljavljati v svojih odnosih s svetom. Na mednarodni ravni je Deklaracija 

o pravicah oseb, ki pripadajo nacionalnim ali etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam1, 

glavno referenčno besedilo o pravicah pripadnikov manjšin. V Evropi je Svet Evrope sprejel 

Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin2 in Evropsko listino za regionalne ali manjšinske 

jezike3.  

 

Zaščita pripadnikov manjšin je eno od ključnih vprašanj v okviru københavnskih političnih meril za 

pristop k EU. V tem smislu se v poročilih o napredku, ki jih predloži Evropska komisija, še naprej 

ocenjujejo dosežki držav kandidatk in morebitnih kandidatk na področju vprašanj manjšin. EU 

državam kandidatkam in morebitnim kandidatkam v zameno zagotavlja usmerjeno predpristopno 

finančno pomoč in jim tako pomaga pri uvajanju potrebnih političnih, gospodarskih in 

institucionalnih reform v skladu s standardi EU. Projekti za pripadnike manjšin, ki jih podpira EU, 

so usmerjeni predvsem v zmanjšanje socialnih razlik ter krepitev in spodbujanje boljše kakovosti 

življenja. Utrditev socialne kohezije v teh državah zajema vključevanje prikrajšanih, boj proti 

diskriminaciji in krepitev človeškega kapitala, zlasti z reformo izobraževalnih sistemov.  

 

                                                 
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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Vprašanja manjšin so bila še naprej pomemben vidik odnosov EU s svetom, redno pa jih je 

izpostavljala tudi v političnem dialogu z državami, ki niso članice EU. Vprašanja manjšin so bila 

vključena tudi v strategije in akcijske načrte sodelovanja. 

 

EU je bila pri spodbujanju in zaščiti pravic pripadnikov manjšin dejavna tudi v okviru forumov 

ZN, med drugim foruma o manjšinskih vprašanjih in dela neodvisnega strokovnjaka za vprašanja 

manjšin. EU je še naprej sodelovala tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami in večstranskimi 

organi, ki delujejo na tem področju, kot so OVSE in visoki komisar OVSE za narodnostne manjšine 

ter Svet Evrope.  

 

V ta namen je EU v okviru dvostranskega sodelovanja podpirala programe in politike vlad, ki so 

usmerjeni v pripadnike manjšin ali bi lahko vplivali na to področje. Prek EIDHR je podpirala tudi 

organizacije civilne družbe, ki si prizadevajo za varstvo in uveljavljanje pravic pripadnikov 

manjšin, predvsem da bi s tem prispevali k zatiranju diskriminacije ter spodbujali enakopravno 

udeležbo žensk in moških iz manjšinskih skupnosti v socialnem, gospodarskem in političnem 

življenju v širšem okviru krepitve človekovih pravic, političnega pluralizma in demokratičnega 

političnega sodelovanja. Iz EIDHR se z več kot 90 000 EUR na primer financira projekt za 

izboljšanje političnega udejstvovanja in zastopanosti Romov in drugih narodnostnih manjšin v 

Bosni in Hercegovini, s čimer se spodbuja njihova vključenost ter uveljavljanje njihovih interesov 

in pravic. 
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28a Rasizem, ksenofobija, nediskriminacija in spoštovanje različnosti  

 

EU je tudi v letu 2012 na svetovni ravni pomembno prispevala k boju proti vsem oblikam rasizma, 

rasne diskriminacije, ksenofobije in podobnim oblikam nestrpnosti.  

 

EU je svojo zavezo podkrepila s politiko konkretnih ukrepov, vključno z zakonodajo in 

učinkovitim izvrševanjem1, ozaveščanjem, zbiranjem podatkov2 ter zagotavljanjem finančne 

pomoči nacionalnim organom in civilni družbi3. Najbolj reprezentativen primer je poseben položaj 

Romov: Komisija je 5. aprila 2011 objavila sporočilo o okviru EU za nacionalne strategije 

vključevanja Romov do leta 2020, v katerem je države članice spodbujala, naj sprejmejo ali 

dopolnijo celovit pristop k vključevanju Romov in zastavijo cilje na področju izobraževanja, 

zaposlovanja, dostopa do zdravstvenega varstva ter nastanitve.  

 

Vse države članice so Evropski komisiji predložile strategijo – razen Malte, kjer ni romskega 

prebivalstva – čeprav k temu niso bile pravno zavezane, kar kaže na močno politično zavezanost. 

 

                                                 
1 Za zadevno zakonodajo EU glej http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-

xenophobia/index_en.htm in http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm. 
2 Novembra 2012 je objavil raziskavo o diskriminaciji. 56 % vprašanih meni, da je diskriminacija na podlagi 

etnične pripadnosti še vedno najbolj pogosta oblika diskriminacije v EU. Za poročila in študije o rasizmu in 
ksenofobiji, ki jih je izvedla Agencija EU za temeljne pravice, glej http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-
publications-2012. 

3 Mreže nevladnih organizacij na ravni EU, dejavnih v boju proti diskriminaciji na podlagi rasne ali etnične 
pripadnosti, kot so ENAR, ERIO ali EQUINET, prejemajo podporo za delovanje v okviru programa 
PROGRESS. Za druge zadevne programe financiranja glej http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-
xenophobia/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://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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Evropska komisija je maja 2012 izdala prvo ocenjevalno poročilo "Nacionalne strategije 

vključevanja Romov: prvi korak pri izvajanju okvira EU", v katerem je poudarjeno, da si je treba 

bolj prizadevati za zagotovitev zadostnega financiranja v podporo vključevanju Romov, 

vzpostavitev nadzornih mehanizmov, boj proti diskriminaciji in segregaciji ter obravnavo 

pomembnih vprašanj dostopa do dostojne nastanitve in zdravstvenega varstva. Evropska komisija 

pričakuje, da bodo vlade obravnavale te prednostne naloge, izpostavljene v poročilu, in vsako leto 

pregledale izvajanje nacionalnih strategij vključevanja Romov ter o tem poročale Evropskemu 

parlamentu in Svetu. 

 

Visoka predstavnica Catherine Ashton je 21. marca 2011 ob mednarodnem dnevu za odpravo 

rasne diskriminacije objavila izjavo, v kateri je v imenu EU izpostavila "neomajno zavezanost 

Evropske unije k boju proti vsem oblikam rasizma in ksenofobije. Rasna diskriminacija je v 

nasprotju z vsemi vrednotami, na katerih temelji EU […]".  

 

V okviru zunanjega delovanja je EU v političnem dialogu z državami, ki niso članice EU, na 

primer z afriškimi državami, še naprej opozarjala na vprašanja v zvezi z rasizmom in ksenofobijo. 

Ta vprašanja se upoštevajo tudi pri strategijah sodelovanja; v okviru akcijskih načrtov evropske 

sosedske politike so se partnerske države na primer zavezale, da se bodo borile proti vsem oblikam 

diskriminacije, verske nestrpnosti, rasizma in ksenofobije.  
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EU je še naprej sodelovala z regionalnimi organi, kot je Evropska komisija proti rasizmu in 

nestrpnosti v okviru Sveta Evrope (ECRI). Tesno je sodelovala tudi s članicami OVSE, da bi 

napredovali pri izvajanju zavez 56 sodelujočih držav članic OVSE glede boja proti rasizmu, 

ksenofobiji in diskriminaciji.  

 

EU je v boju proti rasizmu in diskriminaciji na večstranski ravni dejavno sodelovala tudi z ZN. 

Podprla je mandat Mutame Ruteereja in njegovega predhodnika Githuja Muigaija, posebnih 

poročevalcev ZN o sodobnih oblikah rasizma, ksenofobiji in s tem povezani nestrpnosti. Enajst let 

po svetovni konferenci proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji in s tem povezani nestrpnosti, 

ki je bila leta 2001 v Durbanu, EU še naprej v celoti podpira glavni cilj te konference, tj. popolno 

odpravo rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije in s tem povezane nestrpnosti.  

 

Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (ICERD) je temeljni 

dokument za ukrepe preprečevanja, zatiranja in odprave rasizma. Evropska unija je še naprej 

pozivala vse države, ki konvencije še niso ratificirale ali je ne izvajajo v celoti, naj to storijo, vendar 

leta 2012 ni dosegla nobene zaveze glede ratifikacije. 

 

Boj proti diskriminaciji je bil še naprej vključen v dejavnosti mednarodnega sodelovanja EU. V 

okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) je EU za približno 

120 nedavno začetih projektov najrazličnejših organizacij civilne družbe skupaj namenila okoli 24 

milijonov EUR. Poleg tega je s sredstvi EIDHR podprla visoko komisarko Združenih narodov za 

človekove pravice pri izvajanju veljavnih mednarodnih standardov o enakosti in nediskriminaciji, 

zlasti Mednarodne konvencije o odpravi rasne diskriminacije.  
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V skladu z načelno politiko EU na tem področju je Politični in varnostni odbor 24. julija 2012 

odobril strateški dokument z naslovom "EU in nadaljnji ukrepi po deklaraciji in akcijskem 

programu iz Durbana".  

 

V okviru skupnega strateškega partnerstva med EU in Afriško unijo na področju 

demokratičnega upravljanja in človekovih pravic sta obe strani leta 2012 potrdili, da bosta prednost 

še naprej namenjali boju proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji in s tem povezani 

nestrpnosti.  

 

Delegacije Evropske unije in Afriške unije so 5. junija 2012 v Ženevi organizirale skupno delavnico 

za države članice EU in AU, namenjeno izmenjavi najboljših praks na lokalni, nacionalni in 

regionalni ravni v boju proti rasni diskriminaciji in hujskanju k rasni sovražnosti. 

 

29 Okrepljena politika glede vprašanj avtohtonega prebivalstva  

Načela, ki usmerjajo delovanje EU glede avtohtonega prebivalstva, se uporabljajo v skladu z 

deklaracijo ZN o pravicah avtohtonih prebivalcev iz leta 2007, v kateri so poudarjene pravice 

avtohtonih prebivalcev in zagotovljen njihov dostop do nadaljnjega razvoja po vsem svetu.  
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EU si prizadeva, da bi se človekove pravice, vključno s pravicami avtohtonega prebivalstva, 

vključile v vse vidike njene zunanje politike, tudi v politični dialog s tretjimi državami in 

regionalnimi organizacijami, v njeno delovanje v okviru večstranskih forumov, kot so Združeni 

narodi, pa tudi v okvir finančne podpore.  

 

Vse od razglasitve mednarodnega dneva avtohtonega prebivalstva leta 1994 sta sprva nekdanji 

komisar za zunanje odnose in evropsko sosedsko politiko, danes pa visoka predstavnica na ta dan, 

9. avgusta, skoraj vsako leto podala izjavo za javnost. Visoka predstavnica je v izjavi leta 2012 

poudarila, da se "pridružujemo avtohtonemu prebivalstvu, ki slavi svojo bogato kulturno dediščino 

in prispevek v svetu". Delegacije EU po vsem svetu so v dneh okoli 9. avgusta organizirale 

dogodke, med drugim srečanja z voditelji avtohtonih skupnosti in tiskovne konference, pripravo 

člankov za medije, udeležbo na seminarjih in oglede projektov, ki jih financira EU.  

 

EU je še naprej aktivno sodelovala v forumih in agencijah Združenih narodov, dejavnih na področju 

avtohtonega prebivalstva. Leta 2011 je podprla redno resolucijo Tretjega odbora Generalne 

skupščine o pravicah avtohtonih prebivalcev, ki jo je podprla tudi približno polovica držav članic 

EU. V resoluciji je zapisano, da bo leta 2014 organizirano plenarno zasedanje Generalne skupščine 

na visoki ravni, t. i. svetovna konferenca o avtohtonem prebivalstvu. EU je v Tretjem odboru in tudi 

na srečanju v okviru mehanizma strokovnjakov o pravicah avtohtonih prebivalcev leta 2012 podala 

izjavo o tozadevnih vprašanjih, sodelovala pa je tudi v interaktivnem dialogu s posebnim 

poročevalcem o pravicah avtohtonih prebivalcev Jamesom Anayo. EU je dejavno prispevala k 

tematskemu poročilu Delovne skupine ZN za vprašanje človekovih pravic ter čezmejnih korporacij 

in drugih podjetij, ki bo predloženo na 68. zasedanju Generalne skupščine ZN in bo osredotočeno 

na položaj avtohtonih prebivalcev v zvezi s preprečevanjem negativnih vplivov podjetniških 

dejavnosti na njihove pravice. 
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Pravice avtohtonega prebivalstva so bile še naprej vključene v strategije EU za razvojno 

sodelovanje. Državni strateški dokument za Kolumbijo za obdobje 2007–2013 na primer obravnava 

humanitarne razmere in razmere na področju človekovih pravic avtohtonih prebivalcev, med 

ključne prednostne naloge pa uvršča utrjevanje miru z vključevanjem marginaliziranih državljanov 

v lokalno upravljanje in participativno gospodarstvo ter spodbujanje človekovih pravic, dobro 

upravljanje in boj proti nekaznovanosti. Drug primer je izrecna vključitev avtohtonega prebivalstva 

v državni strateški dokument za Peru za obdobje 2007–2013, s čimer naj bi podprli posodobitev 

države ter okrepili dobro upravljanje in socialno vključevanje.  

 

EU priznava, da so zagovorniki pravic avtohtonih prebivalcev v mnogih državah po svetu še zlasti 

ogroženi in izpostavljeni hudi represiji, kar kažejo številna mednarodna poročila, tudi poročila 

posebnega poročevalca ZN o zagovornikih človekovih pravic.  

 

EU tudi neposredno, zlasti prek evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice 

(EIDHR), podpira organizacije civilne družbe, dejavne na področju avtohtonega prebivalstva. V 

okviru EIDHR se od leta 2011 financira projekt v vrednosti 1,2 milijona EUR, namenjen krepitvi 

mreže zagovornikov človekovih pravic avtohtonih prebivalcev, ki spremljajo in dokumentirajo 

kršitve človekovih pravic avtohtonih prebivalcev v Aziji, pa tudi ozaveščanju o pravicah teh 

prebivalcev na lokalni in mednarodni ravni ter zaščiti posameznikov in skupin, ki spodbujajo in 

varujejo pravice avtohtonih prebivalcev v Aziji. Projekt se izvaja v Nepalu, Bangladešu, Indiji, 

Kambodži, Indoneziji, Maleziji, Filipinom in Tajski, loteva pa se nezadostnega zakonskega 

priznavanja in pomanjkanja ustreznih politik za varstvo človekovih pravic avtohtonih prebivalcev v 

Aziji, kjer živi približno 200 od skupno okoli 350 milijonov avtohtonih prebivalcev po svetu.  
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V teh državah večina avtohtonih prebivalcev živi pod mejo revščine, izpostavljeni so vsem oblikam 

diskriminacije in imajo zelo omejen dostop do procesov političnega odločanja in pravosodnih 

sistemov, kršijo pa se ne le njihove osebne temveč tudi kolektivne pravice. Kršitve pravic 

avtohtonih prebivalcev do udeležbe pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihove pravice, 

pogosto povzroča nesprejemanje načela prostovoljnega, predhodnega in premišljenega soglasja ter 

njegovih praktičnih razsežnosti. Nepriznavanje zemljiških pravic avtohtonega prebivalstva je 

pripeljalo do splošnega prisvajanja ozemelj in prisilnega razseljevanja, povezanega z ustvarjanjem 

nasadov, rudnikov, jezov, infrastrukture in zavarovanih območij. Poleg tega je veliko primerov 

kršitev človekovih pravic avtohtonih prebivalcev še naprej nedokumentiranih in neprijavljenih, saj 

avtohtone skupnosti ne poznajo svojih pravic, zagovorništvo pa je še vedno zelo omejeno, zlasti na 

območjih konfliktov; delo zagovornikov pravic avtohtonih prebivalcev je zato ključnega pomena. 

 

Novi akcijski načrt EU za človekove pravice vključuje točko za ukrepanje na področju avtohtonega 

prebivalstva: v pričakovanju svetovne konference o avtohtonem prebivalstvu, ki bo leta 2014, je 

treba pregledati in dodatno razviti politiko EU, ki se navezuje na deklaracijo ZN o pravicah 

avtohtonih prebivalcev.  

 

30 Človekove pravice invalidov  

 

Evropska unija je 22. januarja 2011 postala pogodbenica Konvencije ZN o pravicah invalidov. 

To je bil zgodovinski korak, saj je zadevna konvencija prva celovita pogodba o človekovih 

pravicah, ki jo je EU ratificirala kot "organizacija regionalnega povezovanja". EU je kot 

pogodbenica septembra 2011 prvič dejavno sodelovala na konferenci držav pogodbenic 

Konvencije, Svet pa je oktobra 2012 sklenil, da vzpostavi okvir na ravni EU, kot zahteva člen 33.2 

Konvencije. Okvir EU bo spodbujal, ščitil in spremljal izvajanje Konvencije v okviru zakonodaje in 

politik EU, pa tudi njeno izvajanje v samih institucijah EU, npr. v njihovi vlogi javne uprave. 
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Konvencija naj bi zagotovila, da bi invalidi svoje pravice lahko uveljavljali enako kot vsi drugi 

državljani. V njej so določeni minimalni standardi za varstvo vseh človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin invalidov. Z vidika EU to pomeni, da mora v okviru svojih pristojnosti zagotoviti, da so 

politike ter zakonodajni in programski ukrepi na ravni EU usklajeni z določbami Konvencije glede 

pravic invalidov. V strategiji EU o invalidnosti za obdobje 2010–2020, ki je bila sprejeta 

novembra 2010 in katere cilj je prispevati k izvajanju določb Konvencije na ravni EU in držav 

članic, je "zunanje delovanje" opredeljeno kot eno od osmih najpomembnejših področij ukrepanja. 

Strategija dopolnjuje in podpira ukrepe držav članic, ki imajo glavno odgovornost v zvezi s politiko 

za invalide. Invalidnost je bila kot prednostno področje vključena tudi v novo sprejeti akcijski načrt 

EU za človekove pravice in demokracijo. 

 

Invalidnost je bila vse večkrat izpostavljena v političnih in tematskih dialogih (tudi dialogih o 

človekovih pravicah) EU s tretjimi državami. Leta 2012 je bila kot vprašanje človekovih pravic 

obravnavana v okviru dialogov o človekovih pravicah z Afriško unijo, Čilom, Mehiko, Novo 

Zelandijo, Palestinsko upravo, Rusijo in ZDA. Ratifikacija Konvencije s strani EU je še dodatno 

okrepila razloge za to. EU zlasti poziva k temu, naj vse države ratificirajo in v celoti uveljavijo 

Konvencijo.  

 

EU je leta 2012 v ustreznih regionalnih in mednarodnih forumih še naprej podpirala in se 

zavzemala za spoštovanje človekovih pravic invalidov.  
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S sistematskim vključevanjem invalidov v razvojno sodelovanje EU je še naprej varovala in 

uveljavljala pravice invalidov zunaj EU. Financiranje za invalide EU zagotavlja v okviru več 

instrumentov, na primer instrumenta za razvojno sodelovanje, Evropskega razvojnega sklada, 

Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva ter evropskega instrumenta za demokracijo in 

človekove pravice. EU je leta 2012 financirala več kot 80 projektov v več kot 50 partnerskih 

državah, čemur je okvirno namenila več kot 30 milijonov EUR.  

 

V skladu z ukrepom 30(b) akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo je Evropska 

komisija avgusta 2012 dokončno posodobila navodila o invalidnosti in razvoju v skladu s 

Konvencijo.  

 

SKLADNOST Z MEDNARODNIM HUMANITARNIM PRAVOM 

EU je leta 2012 v skladu s smernicami Sveta za spodbujanje skladnosti z mednarodnim 

humanitarnim pravom iz leta 2005 dala vrsto pobud v podporo mednarodnemu humanitarnemu 

pravu po svetu. Mednarodno humanitarno pravo se razlikuje od mednarodnega prava na področju 

človekovih pravic. Sestavljajo ga štiri ženevske konvencije iz leta 1949, štirje dodatni protokoli k 

tem konvencijam, drugi mednarodni sporazumi in običajno pravo, namenjeni zaščiti oseb, ki niso 

ali niso več neposredno udeležene v sovražnostih (npr. civilisti, vojni ujetniki in drugi priporniki ter 

bolni in ranjeni), pa tudi omejevanju bojnih sredstev in metod (vključno s taktiko in orožjem), da bi 

preprečili nepotrebno trpljenje in uničevanje1.  

 

                                                 
1 Izčrpen seznam instrumentov mednarodnega humanitarnega prava je v Prilogi k Smernicam 

Sveta o mednarodnem humanitarnem pravu.  
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Države članice so dosegle napredek pri izvajanju zavez, sprejetih na 31. mednarodni konferenci 

Rdečega križa in Rdečega polmeseca leta 2011, in septembra na srečanju Združenih narodov na 

visoki ravni v zvezi s pravno državo potrdile zaveze glede ratifikacije pogodb. Avstrija je 

7. junija 2012 ratificirala Mednarodno konvencijo o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem iz 

leta 2006, Finska in Poljska pa sta 9. januarja in 27. decembra 2012 ratificirali Ottawsko konvencijo 

o prepovedi uporabe, skladiščenja, proizvodnje in transferja protipehotnih min in o njihovem 

uničevanju iz leta 1997. Po teh ratifikacijah so sedaj vse države članice EU podpisnice Ottawske 

konvencije. V več državah članicah potekajo prizadevanja za ratifikacijo konvencije o zaščiti pred 

prisilnim izginotjem in drugih konvencij mednarodnega prava, na katere se nanašajo zaveze, dane 

Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC).  

EU je v številnih izjavah, ki jih je dala v ZN leta 2012, poudarila pomen izvajanja mednarodnega 

humanitarnega prava. V izjavi za Varnostni svet ZN o zaščiti civilistov v oboroženih spopadih 

25. junija je EU izrazila obžalovanje ob tem, da udeležene strani v oboroženih spopadih pogosto ne 

spoštujejo svojih obveznosti na podlagi veljavnega mednarodnega humanitarnega prava, 

mednarodnega prava na področju človekovih pravic in prava glede beguncev, namenjenega 

spoštovanju in zaščiti civilistov. EU tako kot generalni sekretar ZN izraža globoko zaskrbljenost 

zaradi razmer, med drugim v Afganistanu, Južnem Sudanu, Sudanu, Demokratični republiki Kongo 

in Somaliji, kjer je civilno prebivalstvo, zlasti pa ženske in otroci, še naprej izpostavljeno različnim 

oblikam ekstremnega nasilja. Zelo je zaskrbljena zaradi humanitarnih posledic uporabe orožja na 

gosto poseljenih območjih; seznanila se je s stališčem Mednarodnega odbora Rdečega križa, da bi 

bilo treba na gosto poseljenih območjih preprečiti uporabo eksplozivnih orožij s širokim dometom, 

ter pozvala k bolj strukturirani in proaktivni obravnavi tega vprašanja. Ugotavlja, da je krepitev 

odgovornosti pomembna, da bodo udeležene strani v oboroženih spopadih bolj spoštovale svoje 

mednarodne obveznosti, ter poudarja, da so odgovorni v prvi vrsti nacionalni organi. EU meni, da je 

koristna vse pogostejša uporaba preiskovalnih komisij in misij za ugotavljanje dejstev ter 

predložitev takih primerov Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Podpira vzpostavitev okolja, v 

katerem so vse osebe, institucije in subjekti odgovorni po zakonih in drugih predpisih, skladnih z 

veljavnim mednarodnim humanitarnim pravom, ter zagovarja dejavno sodelovanje vseh držav v 

tekočih prizadevanjih Mednarodnega odbora Rdečega križa, da se izboljša spoštovanje tega prava.  
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EU je v izjavi glede dodatnih protokolov k ženevskim konvencijam pred Šestim odborom 

Generalne skupščine Združenih narodov 22. oktobra 2012 poudarila, da sta spodbujanje in 

spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava ključna za zagotavljanje zaščite žrtev oboroženih 

spopadov. EU je države, ki tega še niso storile, pozvala, naj pristopijo k vsem dodatnim protokolom 

k ženevskim konvencijam. Kadar je to ustrezno, EU poziva vse pogodbenice, naj razmislijo o 

uporabi storitev mednarodne komisije za ugotavljanje dejstev, ustanovljene na podlagi člena 90 

Dodatnega protokola št. 1 k ženevskim konvencijam iz leta 1977. V izjavi o praksah Izraela, ki 

vplivajo na človekove pravice palestinskih prebivalcev, je 9. novembra pred Četrtim odborom 

spomnila na veljavnost mednarodnega humanitarnega prava v Palestini, vključno s četrto ženevsko 

konvencijo v zvezi z zaščito civilistov, ter v tem okviru pozvala k doslednemu spoštovanju 

mednarodnega humanitarnega prava. V nagovoru Generalne skupščine 13. decembra o krepitvi 

usklajevanja humanitarne pomoči ZN in pomoči po nesrečah je vse države in pogodbenice pozvala, 

naj izpolnijo svoje obveznosti v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom, sprte strani pa je 

pozvala, naj zaščitijo zdravstveno osebje ter njihova prevozna sredstva, lastnino in zdravstvene 

zmogljivosti v skladu z vsemi ustreznimi mednarodnimi predpisi in mednarodnim humanitarnim 

pravom.  

Evropska unija in njene države članice so na konferenci ZN o sporazumu o trgovini z orožjem 

odločno zagovarjale stališče, da se trgovina z orožjem ne sme dovoliti v primerih, ko obstaja očitna 

nevarnost, da se bo to uporabilo za resne kršitve mednarodnega prava človekovih pravic ali 

mednarodnega humanitarnega prava. 
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EU je vse sprte strani v Siriji vztrajno pozivala, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo. 

Svet je 23. januarja 2012 sprejel sklepe, s katerimi je obsodil nasilje nad civilisti in pozval sirske 

oblasti, naj v državi zagotovijo varnost novinarjev. S sklepi z dne 27. februarja je Svet pozdravil 

resolucijo Generalne skupščine ZN o Siriji in izrazil obžalovanje zaradi številnih smrtnih žrtev med 

civilisti, predsednika Asada pa pozval, naj nemudoma ustavi pobijanje civilistov. EU je pozvala 

vse strani, naj spoštujejo nepristranskost in neodvisnost humanitarnih organizacij, ter 

obsodila nezakonite napade na zdravniško osebje, ki nosi simbol Rdečega polmeseca. Visoka 

predstavnica je 15. marca na obletnico vstaje obsodila pobijanje civilistov ter pozvala k takojšnji 

sprostitvi dostopa za humanitarno pomoč, pa tudi k preiskavi ugotovitev neodvisne mednarodne 

preiskovalne komisije, da je režim zagrešil zločine proti človečnosti in druge hude kršitve 

človekovih pravic. Sklep je 23. marca sprejel sklepe, v katerih je izrazil zaskrbljenost zaradi vedno 

hujših humanitarnih razmer, v katerih živi sirsko civilno prebivalstvo, in pozval sirske oblasti, naj 

humanitarnim organizacijam takoj omogočijo neoviran dostop do vseh delov države. EU je 

pozdravila dejstvo, da je Svet za človekove pravice sprejel resolucijo o razmerah na področju 

človekovih pravic v Siriji, pa tudi podaljšanje mandata neodvisne mednarodne preiskovalne 

komisije, in poudarila, da storilci zločinov proti človečnosti in drugih hudih kršitev človekovih 

pravic ne bi smeli ostati nekaznovani. 

 

Visoka predstavnica je 27. maja podala izjavo, s katero je najodločneje obsodila pokol več kot 

devetdesetih ljudi, ki ga je sirski režim zagrešil nad lastnim civilnim prebivalstvom. Svet je v 

sklepih z dne 23. julija izrazil globoko zaskrbljenost zaradi stanja človekovih pravic in kršitev 

mednarodnega humanitarnega prava v Siriji. EU je pozvala vse strani, naj spoštujejo mednarodno 

humanitarno pravo in humanitarnim delavcem omogočijo neoviran in varen dostop. Svet je v 

sklepih z dne 15. oktobra pozval vse sprte strani, naj dosledno spoštujejo svojo pravno in moralno 

obveznost zaščite civilistov, in ponovno potrdil, da EU podpira preiskave neodvisne mednarodne 

komisije, tudi preiskave domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. V sklepih Sveta z 

dne 10. decembra je EU pozdravila dejstvo, da je Tretji odbor Generalne skupščine Združenih 

narodov sprejel resolucijo o Siriji, in pozvala Varnostni svet ZN, naj obravnava vse vidike razmer v 

Siriji, vključno z morebitno predložitvijo zadeve Mednarodnemu kazenskemu sodišču. 
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V zvezi z Demokratično republiko Kongo je visoka predstavnica v izjavi z dne 14. marca 2012 

pozdravila razsodbo Mednarodnega kazenskega sodišča v zadevi Thomas Lubanga Dyilo. V izjavi 

7. junija je obsodila poboje civilistov s strani oboroženih sil v regiji Kivu in poudarila odločno 

zavezanost EU, da se bo borila proti nekaznovanosti storilcev in za njihovo privedbo pred sodišče. 

Svet je v sklepih z dne 25. junija z zaskrbljenostjo ugotovil, da so varnostne in humanitarne razmere 

v vzhodnem delu Demokratične republike Kongo vedno slabše, in pozval vse strani, naj omogočijo 

dostop za humanitarno pomoč. K temu je ponovno pozval v sklepih iz novembra in poudaril, da bi 

morali vsi odgovorni za nasilje nad civilisti, zlasti ženskami in otroki, za to tudi odgovarjati. 

 

Svet je 14. maja 2012 sprejel sklepe o bližnjevzhodnem mirovnem procesu in opozoril, da 

mednarodno humanitarno pravo, vključno s četrto ženevsko konvencijo o zaščiti civilistov, velja 

tudi za Palestino. V sklepih o bližnjevzhodnem mirovnem procesu, sprejetih 9. novembra, je izrazil 

globoko zaskrbljenost zaradi razmer v Gazi in Izraelu, obsodil namerne napade na nedolžne civiliste 

in pozval vse strani, naj dosledno spoštujejo mednarodno humanitarno pravo.  

 

Svet je 23. januarja 2012 sprejel sklepe, s katerimi je sudansko vlado opomnil, da je odgovorna za 

zaščito vseh civilistov na svojem ozemlju, jo pozval k polnemu sodelovanju z Mednarodnim 

kazenskim sodiščem in poudaril, kako pomembno je, da kršitelji človekovih pravic in 

mednarodnega humanitarnega prava za svoja dejanja tudi odgovarjajo. Visoka predstavnica je 3. 

marca dala izjavo, s katero se je seznanila z odločitvijo Mednarodnega kazenskega sodišča, da 

zaradi zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov izda nalog za prijetje sudanskega ministra za 

obrambo Abdelrahima Mohameda Husseina, in opozorila, da najhujši zločini, ki vznemirjajo 

mednarodno skupnost, ne smejo ostati nekaznovani. Svet je v sklepih z dne 23. julija izrazil 

zaskrbljenost zaradi vedno slabših humanitarnih razmer v Južnem Kordofanu in na območju 

Modrega Nila, ter pozval sudanske oblasti, naj takoj omogočijo neoviran dostop za mednarodne 

humanitarne organizacije. Visoka predstavnica je 18. oktobra obsodila napad na konvoj mirovnih sil 

UNAMID in pozvala sudansko vlado, naj zagotovi, da bodo storilci privedeni pred sodišče. 
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Svet je 23. aprila 2012 sprejel sklepe o Maliju ter pozval vse sprte strani, naj dosledno spoštujejo 

mednarodno humanitarno pravo in človekove pravice ter takoj zagotovijo neoviran dostop za 

humanitarno pomoč. Državam v sosedstvu je izrekel priznanje, ker so v skladu z obveznostmi na 

podlagi mednarodnega humanitarnega prava zagotovile pomoč. Visoka predstavnica je 17. maja 

izrazila zaskrbljenost, ker so uporniške sile, ki so prevzele nadzor nad severnimi predeli Malija, 

preprečevale dostavo nujne humanitarne pomoči, in pozvala vse strani, naj vzpostavijo koridorje za 

humanitarno pomoč. Svet je v sklepih z dne 15. oktobra ponovno izrazil odločenost EU, da bo s 

stalnimi humanitarnimi prizadevanji Maliju zagotavljala pomoč za rešitev iz krize, in opomnil, da je 

treba vsem humanitarnim delavcem zagotavljati prost in neoviran dostop do ranljivih skupin 

prebivalstva. 

 

Pristop EU do vprašanja zasebnih vojaških in varnostnih služb je bil še naprej proaktiven; prav tako 

je še naprej zavezana preprečevanju ali odpravljanju morebitnih kršitev ali zlorab človekovih 

pravic, ki bi lahko bile povezane z dejavnostmi teh služb. EU zelo ceni odprto in vključujočo 

razpravo, ki bi omogočila boljše razumevanje kompleksnosti razprave v zvezi z urejanjem, 

spremljanjem in nadzorom dejavnosti zasebnih vojaških in varnostnih služb. V zvezi s tem EU 

meni, da je dokument iz Montreuxa ključni dokument, ki opredeljuje ustrezne mednarodne pravne 

obveznosti in dobre prakse za države v zvezi z delovanjem zasebnih vojaških in varnostnih služb 

med oboroženimi spopadi. EU je 26. julija 2012 javno izrazila podporo temu dokumentu in je prva 

mednarodna organizacija, ki je to storila.  

EU je prav tako še naprej dejavno sodelovala v odprti medvladni delovni skupini ZN za zasebne 

vojaške in varnostne službe, ki jo je ustanovil Svet ZN za človekove pravice in katere druga seja je 

potekala od 13. do 17. avgusta 2012. V zvezi s tem je EU pozvala tudi druge tretje države, naj 

podprejo dokument iz Montreuxa, saj zagotavlja konkretni prispevek k uresničevanju obstoječih 

mednarodnih obveznosti. 

 

ESZD, ki ima z zasebnimi vojaškimi in varnostnimi službami sklenjene pogodbe za nekatere 

storitve, je začela pregled teh pogodb, da bi se prepričala, ali so v celoti skladne z mednarodnim 

humanitarnim pravom in drugimi veljavnimi pravnimi normami, in poskrbela, da bodo odgovarjale 

za morebitne kršitve. 
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EU je leta 2012 v okviru humanitarne pomoči še bolj spodbujala spoštovanje mednarodnega 

humanitarnega prava. Komisarka Kristalina Georgieva je obsodila kršitve mednarodnega 

humanitarnega prava v oboroženih spopadih, kot se dogajajo v Siriji in Maliju, ter vse udeležence v 

spopadih pozvala, naj spoštujejo pravo in ščitijo vse, ki v sovražnostih ne sodelujejo, zlasti z 

zagotavljanjem varnega dostopa za nevtralne humanitarne organizacije. V svojem govoru 

6. novembra 2012 o humanitarnem odzivu na krizo v Siriji je poudarila, da mednarodno 

humanitarno pravo zavezuje vse strani v sporu. Na konferenci, ki jo je 4. decembra 2012 organiziral 

norveški center za begunce, je v govoru z naslovom "Načela v praksi: varovanje humanitarnih 

dejavnosti" poudarila, da so glede na to, da v humanitarnih dejavnostih zdaj sodelujejo novi akterji, 

humanitarna načela humanosti, nepristranskosti, nevtralnosti in neodvisnosti še toliko bolj 

pomembna. 

 

EU je leta 2012 zagotovila sredstva za projekt norveškega centra za begunce in Inštituta za razvoj 

tujih držav, katerega namen je bil raziskati uporabo humanitarnih načel v praksi in izboljšati 

njihovo izvajanje. Decembra 2012 je bila v Bruslju organizirana konferenca na visoki ravni o 

humanitarnih načelih. Komisija je finančno podprla tudi projekt usposabljanja oboroženih 

nedržavnih akterjev iz mednarodnega humanitarnega prava in z njim povezanih humanitarnih 

standardov; nosilec projekta sta bili švicarska fundacija za razminiranje in nevladna organizacija 

Geneva Call.  

 

EU je financirala tudi projekt Rdečega križa na Finskem, katerega namen je evropske humanitarne 

organizacije in njihove partnerje, ki delujejo v državah, v katerih obstaja nevarnost konfliktov, ali 

državah, v katerih so se konflikti nedavno končali, pobliže seznaniti z mednarodnim humanitarnim 

pravom in humanitarnimi načeli.  
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EU je še naprej skrbelo, da bi njeno zagotavljanje humanitarne pomoči lahko ovirala tudi 

protiteroristična zakonodaja z ekstrateritorialnim učinkovanjem, katere določbe 

kriminalizirajo materialno podporo organizacijam, uvrščenim na zadevne sezname, ne glede na to, 

da je narava takih ukrepov humanitarna in da nikakor ne gre za podpiranje terorističnih dejanj. 

Komisija je po sprejetju sodbe vrhovnega sodišča ZDA, ki je v zadevi Holder proti Humanitarian 

Law Project potrdilo ustavnost določb zakonodaje ZDA, ki prepovedujejo zagotavljanje 

usposabljanja o mednarodnem humanitarnem pravu določenim subjektom s seznama, o tem 

vprašanju razpravljala z organi oblasti ZDA na različnih ravneh, tudi z ameriškim ministrstvom za 

zunanje zadeve in ministrstvom za pravosodje. 

VI SODELOVANJE S PARTNERJI NA DVOSTRANSKI RAVNI  

EU bo človekove pravice uvrščala v samo jedro odnosov z vsemi tretjimi državami, tudi 

svojimi strateškimi partnericami.  

 

Prvi evropski teden človekovih pravic (3.–14. december 2012) v Braziliji 

 

Da bi obeležili mednarodni dan človekovih pravic (10. december), ki je tudi dan, ko je Evropska unija 

prejela Nobelovo nagrado za mir leta 2012, je delegacija EU v Braziliji organizirala vrsto kulturnih 

dogodkov, med drugim seminar za zagovornike človekovih pravic, uprizoritve filmov, razprave, 

objavo publikacije zagovornikov človekovih pravic ter gala koncert. Pri organizaciji dogodkov so 

sodelovali EUNIC, države članice EU, prisotne v Braziliji, pa tudi Sekretariat za človekove pravice 

v Braziliji, ZN (vključno z UNAIDS, UNFPA, in agencijami ZN za ženske), Urad državnega 

tožilstva Brazilije in Univerza Brazilije. Pri dogodkih je bil velik poudarek na človekovih pravicah 

in njihovemu proslavljanju. 

Eden od najpomembnejših dogodkov tega tedna je bil seminar zagovornikov človekovih pravic, 

financiran iz sklada za sektorski dialog med EU in Brazilijo. Udeležili so se ga najvidnejši 

zagovorniki človekovih pravic v državi (vsi so zaradi svojega delovanja na najrazličnejših področjih 

izpostavljeni grožnjam in živijo pod zaščito), organizacije, ki delujejo v njihovo obrambo, ter 

predstavniki programa za zaščito zagovornikov človekovih pravic na nacionalni ravni in ravni 

posameznih zveznih držav. Številni udeleženci so brez olepšav poročali, kaj pomeni živeti v senci 

groženj.  
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31 Učinek na terenu na podlagi prilagojenih pristopov  

 

Razdelek 31 akcijskega načrta EU o človekovih pravicah in demokraciji iz leta 2012 z naslovom 

"Učinek na terenu na podlagi prilagojenih pristopov" vključuje zavezo, da je treba z letnimi poročili 

o napredku in pregledi zagotoviti celovito spremljanje strategij držav o človekovih pravicah. 

S strategijami EU na področju človekovih pravic za posamezne države naj bi ustvarili bolj 

ciljno usmerjen in doslednejši pristop k vprašanjem človekovih pravic v tretjih državah. Pripomogle 

naj bi k boljšemu razumevanju ključnih izzivov človekovih pravic, ukrepe EU pa usmerile na 

ključna prednostna področja, tako politična kot finančna, s čimer bi postali bolj ciljno usmerjeni in 

učinkovitejši. 

Doslej je bilo pripravljenih že več kot 140 strategij na področju človekovih pravic za posamezne 

države, od tega jih je Politični in varnostni odbor leta 2012 dokončno odobril 48. Decembra 2012 se 

je začel proces sprejemanja nadaljnjih ukrepov, spremljati pa se je začelo tudi izvajanje teh 

strategij. 
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32 Doseganje ciljev z dialogom  

EU meni, da je mogoče z dialogi o človekovih pravicah s tretjimi državami na dvostranski ravni 

učinkovito ukrepati in sodelovati pri vprašanjih uveljavljanja in zaščite človekovih pravic. V 

letu 2012 si je tako še naprej prizadevala, da bi povečala učinkovitost teh dialogov, kar je želela 

zagotoviti zlasti z naslednjimi ukrepi: 

 

• s tesnejšimi povezavami med dialogi o človekovih pravicah in drugimi političnimi 

instrumenti, zlasti novimi strategijami na področju človekovih pravic za posamezne 

države, pa tudi na drugih političnih področjih, npr. preoblikovanje lokalnega dialoga s 

Kolumbijo v dialog, ki poteka v prestolnicah, v okviru novega sporazuma o prosti 

trgovini;  

 

• z okrepitvijo dialoga in sodelovanja na področju človekovih pravic s strateškimi 

partnerji EU. Leta 2012 smo dopolnili vsebino in obliko dialogov z Brazilijo in Mehiko, 

v Bruslju pa so bila prvič organizirana srečanja na visoki ravni. Z Južno Afriko smo 

začeli nov dialog o človekovih pravicah, z Republiko Korejo pa posvetovanja tem na 

področju;  

 

• z uveljavljanjem najboljše prakse za vse oblike dialoga o človekovih pravicah, tudi 

zasedanja na vrhu, kar pomeni zlasti, da se ti dialogi uspešneje vključujejo v celovit 

odnos z zadevnimi tretjimi državami, pa tudi da se na podlagi teh dialogov sprejmejo 

nadaljnji ukrepi, kot so posebni akcijski načrti, reforme zakonodaje in projekti, ki jih 

lahko EU podpre s svojimi instrumenti, vključno z razvojno pomočjo. Najboljša praksa 

v tej zvezi so še vedno dialogi o človekovih pravicah v okviru evropske sosedske 

politike; 
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• z natančnim določanjem dnevnega reda dialogov o človekovih pravicah, s poudarkom 

na domačih razmerah na področju človekovih pravic in posameznih primerih, pri čemer 

je treba upoštevati zahteve partnerskih držav, da se razprava dotakne tudi notranjih 

vprašanj EU na tem področju; pri tem tesno sodelujejo države članice EU. Stalne točke 

na dnevnih redih teh dialogov so zdaj tudi večstranska vprašanja v okviru ZN in 

ustreznih regionalnih organizacij.  

 

V sklopu te najboljše prakse so bila organizirana splošna posvetovanja s civilno družbo tako na 

ravni EU kot na ravni zadevnih držav, pa tudi informativni sestanki po dialogih. Poleg tega je bilo 

leta 2012 organiziranih tudi 12 seminarjev, posebej namenjenih civilni družbi, njihovi rezultati pa 

so bili nato upoštevani v uradnih dialogih o človekovih pravicah.  

 

Leta 2012 so potekali uradni dialogi o človekovih pravicah ali srečanja pododborov z naslednjimi 

partnerji: Afriško unijo, Argentino, Armenijo, Azerbajdžanom, Brazilijo, Belorusijo, Kambodžo, 

Čilom, Kitajsko, Kolumbijo, Gruzijo, Indonezijo, Jordanijo, Kigiško republiko, Laosom, 

Libanonom, Mehiko, Moldavijo, Marokom, Pakistanom, Palestinsko upravo, Ukrajino, 

Uzbekistanom in Vietnamom. Posvetovanja o človekovih pravicah so potekala z Japonsko, Rusijo, 

ZDA in državami kandidatkami (Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Islandijo, Črno 

goro in Turčijo).  

 

Z Egiptom, Šrilanko in Tunizijo srečanja leta 2012 niso bila mogoča. Srečanja z Alžirijo, Indijo, 

Izraelom, Laosom, Tadžikistanom in Turkmenistanom so bila odložena do začetka leta 2013. 

Dialog o človekovih pravicah z Iranom je prekinjen od leta 2006. 
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Prek videokonferenc ter v New Yorku in Ženevi so bila celo leto organizirana neformalna srečanja 

o vprašanjih in prednostnih nalogah na področju človekovih pravic na večstranski ravni, ki se jih je 

udeleževalo vedno več zainteresiranih strani. 

 

Poleg tega ima EU na podlagi člena 8 Sporazuma iz Cotonouja vzpostavljen dialog s skoraj vsemi 

79 afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami, ki so pogodbenice tega sporazuma. Dialog 

vključuje redno oceno stanja na področju človekovih pravic, demokratičnih načel, delovanja pravne 

države in dobrega upravljanja. V členu 9 Sporazuma je zapisano, da so človekove pravice, 

demokratična načela in načela pravne države njegovi bistveni elementi, zato so vključeni tudi v 

klavzulo o reševanju sporov iz člena 96, na podlagi katere se lahko za zadevno državo uvedejo 

posvetovanja in ustrezni ukrepi, (v skrajnem primeru) tudi začasno prenehanje izvajanja sporazuma. 

Leta 2012 so se ustrezni ukrepi, tudi sklicevanja na posojila EIB, še naprej uporabljali za pet držav: 

Zimbabve, Fidži, Gvinejo, Gvinejo Bissau in Madagaskar.  

Istega leta je imelo več držav članic s tretjimi državami tudi dvostranske dialoge. Ti dialogi na 

dvostranski ravni krepijo dialoge o človekovih pravicah na ravni EU, saj vnašajo izkušnje in 

strokovno znanje posameznih držav članic, na primer kar zadeva uspešne prehode v demokracijo. 

 

33 Učinkovita uporaba in vzajemno učinkovanje instrumentov EU za zunanjo politiko  

 

Leta 2012 na podlagi klavzule o človekovih pravicah niso bili uvedeni novi omejevalni ukrepi 

proti nobeni tretji državi, začela pa se je razprava o oblikovanju meril za uporabo te klavzule, pri 

čemer bodo upoštevani pozivi Evropskega parlamenta in civilne družbe za doslednejšo in 

skladnejšo uporabo klavzule z vsemi partnerskimi državami.  
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VII UKREPANJE V OKVIRU VEČSTRANSKIH INSTITUCIJ 

34 Spodbujanje učinkovite večstranskosti – 35 Učinkovita porazdelitev bremena v okviru 

ZN  

 

EU v celoti podpira trden in učinkovit večstranski sistem človekovih pravic, ki pospešuje nadaljnji 

razvoj in vsesplošno uporabo univerzalnih standardov človekovih pravic. Svoje prednostne naloge 

na področju človekovih pravic dejavno zastopa tako v okviru Tretjega odbora Generalne skupščine 

Združenih narodov kot Sveta za človekove pravice, vedno tesneje pa sodeluje tudi pri pobudah 

držav po vsem svetu, ki resnično prispevajo k zaščiti in spodbujanju človekovih pravic. V okviru 

ukrepa 34 akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo za leto 2012 se je EU 

zavezala, da bo še učinkoviteje prispevala k tem forumom, tako da bo sprejela vsakoletni pristop za 

prednostne naloge EU pri ZN in te sistematsko razširjala ter okrepila obstoječ sistem porazdelitve 

bremena z državami članicami. 

 

67. zasedanje Generalne skupščine ZN 

 

Tretji odbor (socialne, humanitarne in kulturne zadeve) 67. zasedanja Generalne skupščine ZN je 

uradno zasedal od 8. oktobra do 28. novembra, njegovi rezultati pa so bili potrjeni na plenarnem 

zasedanju ZN decembra 2012. 

 

Do konca zasedanja je Odbor sprejel 61 resolucij, od tega 15 na podlagi glasovanja. 

EU je na zasedanju uspešno dosegla svoj glavni cilj: Tretji odbor je sprejel vseh pet njenih pobud, 

ki prinašajo pomembne rezultate. 
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Z več glasovi kot v preteklih letih je bila sprejeta resolucija o moratoriju na smrtno kazen, ki jo je 

predlagala široka medregionalna koalicija največ partnerskih držav doslej, kar kaže, da se vse več 

držav zavzema za odpravo smrtne kazni. 

 

Prvič od leta 2005, ko so se začele reforme v Mjanmaru/Burmi in je EU začela sodelovati s to 

državo, je bila soglasno sprejeta resolucija o človekovih pravicah v Mjanmaru/Burmi. Resolucija 

pozdravlja dosežen napredek, hkrati pa opozarja na nerešene izzive na področju človekovih pravic, 

vključno z vprašanjem političnih zapornikov, nasilja in diskriminacije proti ljudstvu Rohingja ter z 

razmerami na območjih etničnih manjšin. 

 

EU je skupaj z Japonsko predložila obsežno besedilo o nenehnih kršitvah človekovih pravic v 

DLRK; presenetljivo, a dobrodošlo je bilo dejstvo, da je bila resolucija tudi sprejeta brez 

glasovanja. 

 

EU je v Odboru znova izpostavila svobodo veroizpovedi in prepričanja, soglasno pa je bil sprejet 

obsežen dokument o človekovih pravicah. Kljub izčrpnim pogajanjem glede sprejemljive 

ubeseditve je bila sprejeta prečiščena različica resolucije OIC o boju proti nestrpnosti, negativnim 

stereotipom, stigmatizaciji, diskriminaciji, hujskanju k nasilju ter nasilju; pogajanja so potekala v 

luči odzivov na spletni videoposnetek in karikature, objavljene tik pred njihovim začetkom.  

 

EU in skupina latinskoameriških in karibskih držav sta dosegli soglasje o resoluciji o pravicah 

otrok, v ospredju katere so otroci avtohtonih skupnosti, ter podaljšali mandat posebnega 

predstavnika generalnega sekretarja za problematiko nasilja nad otroki, njegovo financiranje pa 

vključili v redni proračun ZN. 
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EU je tudi odločno podprla resolucije o Iranu in Siriji, ki so bile sprejete z glasovanjem, čeprav 

letos ni bilo predloga za neukrepanje. Resolucija Kanade o Iranu, ki jo je podprla EU, je bila 

sprejeta z več kot 80 glasovi za, kar kaže na nadaljnjo podporo tej pobudi. Široka medregionalna 

koalicija pod vodstvom arabskih držav je predložila resolucijo o človekovih pravicah v Siriji, ki je 

bila med resolucijami za posamezne države, o katerih se je glasovalo v Tretjem odboru, deležna 

največje podpore doslej.  

 

Odbor je dosegel napredek pri drugih prednostnih nalogah EU, na primer v zvezi z enakostjo spolov 

in večjo vlogo žensk, saj je brez glasovanja sprejel resolucijo o odpravi vseh oblik nasilja nad 

ženskami1 ter prvo resolucijo Generalne skupščine ZN, ki obsoja in poskuša odpraviti prakso 

pohabljanja ženskih spolnih organov. 

 

EU je imela enotno stališče za veliko večino resolucij (13 od 15) in je sodelovala s tretjimi 

državami, da bi še pred zasedanjem Odbora izboljšali besedila resolucij, na primer resolucije o 

rasizmu. Dosežki EU v okviru 67. zasedanja Tretjega odbora GSZN so bili plod obsežnih skupnih 

prizadevanj skoraj vseh držav članic, ki so udeležene pri porazdelitvi bremena, 12 držav članic pa je 

sodelovalo tudi pri predložitvi nacionalnih pobud2. EU je združila sile tudi na področju ozaveščanja 

in lobiranja.  

 

EU si je še naprej prizadevala, da bi pridobila podporo za vprašanja LGBT; organizirala je 

medregionalni spremljevalni dogodek na visoki ravni o pomembnosti vodilne vloge v boju proti 

homofobiji, ki se ga je udeležil generalni sekretar ZN. 

 

                                                 
1 Resolucijo je podprlo več kot 100 partnerskih držav iz vseh regij. 
2 Okrepitev prizadevanj za odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami (NL + FR), Mučenje in drugo okrutno, 

nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (DK), Odbor proti mučenju (DK), Mednarodna konvencija o 
odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (SI + BE), Človekove pravice in upravljanje sodstva (AT), Izvensodne, 
samovoljne ali arbitrarne usmrtitve (SE), Mednarodna konvencija o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem 
(ARG, FR in MO), Krepitev programa ZN za preprečevanje kaznivih dejanj in kazensko pravosodje (IT), 
Vračanje ali nadomestitev kulturnih dobrin v državah izvora (EL), Konvencija o pravicah invalidov in Opcijski 
protokol (SE, MX, NZ), Odbor o pravicah otrok (SI in Kostarika), Urad Visokega komisarja Združenih narodov 
za begunce (nordijske države). 
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Svet Združenih narodov za človekove pravice 

EU je v letu 2012 še naprej dejavno sodelovala na treh rednih zasedanjih Sveta za človekove 

pravice, pa tudi na izrednem zasedanju o razmerah v Siriji. Sirija je bila celo leto visoko na 

dnevnem redu Sveta za človekove pravice, ki je na vsakem zasedanju sprejel resolucijo o tej državi; 

dve od njih je predložila EU. Mandat preiskovalne komisije za Sirijo je bil podaljšan do 

marca 2013.  

Na marčevskem zasedanju Sveta je EU predložila še resoluciji o Mjanmaru/Burmi in Demokratični 

ljudski republiki Koreji (skupaj z Japonsko), ki podaljšujeta mandat zadevnih posebnih 

poročevalcev, pa tudi pobudi o svobodi veroizpovedi in prepričanja ter pravicah otrok (skupaj s 

Skupino latinskoameriških in karibskih držav – GRULAC); vse navedeno je bilo soglasno sprejeto. 

EU je podprla tudi resolucijo o podaljšanju mandata posebnega poročevalca za Iran. 

 

Junija je predlagala oblikovanje novega mandata za posamezno državo; predlog je bil deležen 

medregionalne podpore in septembra je bil imenovan posebni poročevalec za Belorusijo. Svet je ob 

podpori EU imenoval tudi posebnega poročevalca za Eritrejo in podaljšal mandat neodvisnih 

strokovnjakov za Haiti, Slonokoščeno obalo in Somalijo. 

 

Razpravljal je tudi o razmerah v drugih državah, med drugim o Tuniziji, pri čemer je bil v izjavi EU 

pod točko 10, ki obravnava tehnično sodelovanje, izpostavljen pozitivni napredek. V zvezi z 

Bahrajnom je večina držav članic EU podprla skupno medregionalno izjavo (točka 4), katere 

pobudnica je bila Švica in ki izraža zaskrbljenost zaradi položaja človekovih pravic ter poziva k 

izvajanju priporočil neodvisne preiskovalne komisije za Bahrajn in k sodelovanju z Uradom 

Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Države EU pa se niso mogle 

dogovoriti o napotitvi misije za ugotavljanje dejstev o izraelskih naselbinah. 
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Na zasedanjih Sveta za človekove pravice v letu 2012 je bilo nenavadno veliko število 

predlagateljev pobud za posamezne države, med drugim afriška skupina ali skupina afriških držav, 

presenetljivo pa je tudi dejstvo, da je skupina arabskih držav septembra prevzela vodstvo pri pobudi 

za Sirijo.  

 

EU je podpirala tudi pomembno delo Sveta za človekove pravice po posameznih tematskih 

področjih. Dejavno je podpirala strokovni posvet, namenjen ozaveščanju o nasilju in diskriminaciji 

na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete, ki je bil uspešen kljub temu, da je Organizacija 

islamskega sodelovanja posvet protestno zapustila. EU je konstruktivno prispevala tudi k 

resolucijam o nasilju nad ženskami in diskriminaciji žensk. Še naprej se je zavzemala za udeležbo 

nevladnih organizacij na zasedanjih ZN in obsodila povračilne ukrepe proti zagovornikom 

človekovih pravic, tudi tistim, ki sodelujejo z mehanizmi ZN na področju človekovih pravic.  

 

Poleg tega je več držav članic EU samostojno ali v sodelovanju s tretjimi državami uspešno 

uveljavljalo tematske pobude (na primer v zvezi s človekovimi pravicami, demokracijo, načeli 

pravne države, trgovino z ljudmi, samovoljnim priprtjem, pravico do izobrazbe, svobodo izražanja 

in spleta, notranje razseljenimi osebami in pravico do ugovora vesti).  

EU si je prizadevala, da bi Svet podprl pobude, ki resnično prispevajo k varstvu in spodbujanju 

človekovih pravic. S tretjimi državami je tako razpravljala o morebitnih problematičnih pobudah 

(kot je kubanska resolucija o pravici do miru) ter se zavzemala za univerzalno veljavnost in uporabo 

človekovih pravic v okviru resolucije o tradicionalnih vrednotah, čeprav rezultat glasovanja ni bil 

spodbuden.  

Poleg tega je razširila svoje diplomatske dejavnosti in skupaj z drugimi državami gostila več 

srečanj, na primer dobro obiskan stranski dogodek o zagovornikih človekovih pravic žensk, ki ga je 

organizirala skupaj z Brazilijo. 
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Na vseh treh zasedanjih so bile države članice EU enotne, razen pri glasovanju o izraelskih 

naselbinah in o ruskih spremembah resolucije o Libiji. Kljub temu so države članice na ravni EU in 

tudi na dvostranski ravni še naprej pozivale Izrael, naj s Svetom za človekove pravice in Uradom 

Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice ponovno sede za skupno mizo, potem 

ko je zaradi napotitve misije za ugotavljanje dejstev o izraelskih naselbinah na zasedanju marca 

prišlo do prekinitve odnosov. EU se je zavzela tudi za univerzalnost splošnega rednega pregleda in 

Izrael pozvala, naj sodeluje s tem mehanizmom. 

 

Proračun EU sicer vsebuje letni prispevek v proračunu Urada visokega komisarja ZN za človekove 

pravice, s katerim se podpirajo ciljni ukrepi Urada, leta 2012 pa je bila Uradu namenjena tudi 

izredna ad hoc podpora v višini 10 milijonov EUR. S to podporo se je Urad lahko odzval na 

nepredvideno povečanje obsega dela v Severni Afriki in Aziji, v ključnem trenutku pa tudi na 

znižanje finančnega prispevka za članstvo v ZN. 

36 Okrepljeni regionalni mehanizmi za človekove pravice  

 

EU je leta 2012 krepila ukrepe v podporo regionalnim mehanizmom za človekove pravice. 

 

Oživila je dialog o človekovih pravicah z Afriško unijo; novembra je bila organizirana seja na 

visoki ravni, ki sta jo vodila novi komisar AU za politične zadeve Abdullahi ter posebni predstavnik 

EU za človekove pravice Stavros Lambrinidis. Dosežen je bil dogovor o konkretnih rezultatih, s 

katerimi bi okrepili sodelovanje pri odpravi smrtne kazni, izvajanju Resolucije VSZN 1325 (ženske, 

mir in varnost) ter skupnem usposabljanju za mirovne misije glede vprašanja spolov, otrok in 

človekovih pravic.  

 

Na podlagi izjave iz Kaira, ki sta jo 13. novembra 2012 podpisali EU in Liga arabskih držav, je bilo 

med zadevnima stranema vzpostavljeno sodelovanje na področju človekovih pravic. Skupni delovni 

program, sprejet na istem zasedanju, vključuje sodelovanje na področju človekovih pravic, 

usmerjen dialog in izmenjavo znanja o izvajanju mednarodnih standardov človekovih pravic, 

vzpostavitev mehanizma LAS za človekove pravice in vključitev človekovih pravic v njene 

dejavnosti. 
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V dvostranskih dialogih z Latinsko Ameriko je EU izpostavljala pomen neodvisnih regionalnih 

mehanizmov, pa tudi da je treba zaščiti pravni red in celovitost Medameriškega sistema človekovih 

pravic.  

 

EU si je prizadevala tudi za dialog z OIC, zlasti v okviru izvajanja Resolucije Sveta za človekove 

pravice 16/18 in drugih sporazumnih resolucij o boju proti verski nestrpnosti in svobodi 

veroizpovedi ali prepričanja.  

 

Pod okriljem projekta, financiranega v okviru EIDHR, je bilo vzpostavljeno sodelovanje s 

Forumom pacifiških otokov, pri katerem je šlo za spodbujanje ratifikacije mednarodnih 

instrumentov s področja človekovih pravic. 

 

EU je spodbujala in tesno spremljala sprejetje listine o človekovih pravicah v Zvezi držav 

jugovzhodne Azije ter pozvala k spoštovanju mednarodnih standardov človekovih pravic.  

 

Decembra je bil v Bruslju organiziran 14. letni forum med EU in nevladnimi organizacijami, na 

katerem se je razpravljalo o vlogi regionalnih mehanizmov in njihovem sodelovanju s civilno 

družbo; forum je bil priložnost za izražanje odločne spodbude in koristno izmenjavo izkušenj z 

izvajanjem univerzalnih standardov človekovih pravic v okviru regionalnih mehanizmov. To 

priložnost so izkoristili številni regionalni mehanizmi, ki so bili med udeleženci. Uvodni nagovor 

ob tej priložnosti je imel posebni predstavnik EU Lambrinidis, svoje prispevke pa so dali tudi 

visoka komisarka ZN za človekove pravice Navi Pillay, komisar Sveta Evrope za človekove pravice 

Niels Muiznieks, predsednica afriške komisije za človekove pravice Dupe Atoki, predsednica 

pododbora Evropskega parlamenta za človekove pravice Barbara Lochbihler, podpredsednik 

Mednarodne zveze za človekove pravice Arnold Tsunga, pa tudi številni predstavniki civilne družbe 

in regionalnih mehanizmov, med drugim OAS, OVSE, Zveza držav jugovzhodne Azije, Liga 

arabskih držav in Organizacija islamskega sodelovanja. 
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Svet Evrope  

 

Leta 2012 se je še poglobilo sodelovanje med EU in Svetom Evrope. Po memorandumu o soglasju 

iz leta 2007 obe organizaciji ohranjata redne stike tako na politični kot operativni ravni, v središču 

njunega sodelovanja pa so človekove pravice, pravna država in demokratizacija. 

 

Zaradi pospeševanja zaščite temeljnih pravic v EU je v Lizbonski pogodbi določeno, da mora EU 

pristopiti k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Delovna skupina EU za temeljne pravice je 

nadalje razpravljala o osnutku dogovora, doseženega leta 2011 na ravni strokovnjakov, saj je treba 

pri nekaterih občutljivih vidikih pristopa upoštevati posebnosti institucionalne ureditve EU. 

Pogajanja so se nadaljevala junija 2012 na podlagi sprememb, ki jih je predlagala EU. 

Predsednik Komisije, visoka predstavnica/podpredsednica Komisije ter komisarji so se redno 

sestajali z višjimi uradniki Sveta Evrope, vključno z generalnim sekretarjem in komisarjem za 

človekove pravice. EU je zlasti izrazila pohvalo za delo strokovnih teles Sveta Evrope pri 

spremljanju in svetovanju državam članicam Sveta Evrope na področju standardov človekovih 

pravic. 

Kot vsako leto je EU tudi v letu 2012 opravila letno posvetovanje o širitvenem svežnju s Svetom 

Evrope. Novembra 2012 se je EU s Svetom Evrope in njegovimi opazovalnimi telesi posvetovala 

med pripravo letnih poročil o napredku evropske sosedske politike. EU je še naprej dobro 

sodelovala s komisarjem Sveta Evrope za človekove pravice ter vzpostavila neposreden in reden 

stik z novim posebnim predstavnikom EU za človekove pravice.  
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EU s financiranjem skupnih programov in dejavnosti še vedno pomembno prispeva k dejavnostim 

Sveta Evrope. EU in Svet Evrope izvajata vedno več skupnih programov na področju pravne 

države, demokracije in človekovih pravic; vrednost teh projektov je leta 2012 dosegla 101 

milijonov EUR (povprečna stopnja sofinanciranja EU je 89 %). EU je po obetavnih rezultatih 

pomoči za vzhodno partnerstvo Sveta Evrope leta 2012 vzpostavila program krepitve demokratičnih 

reform v južnem sosedstvu (4,8 milijonov EUR v 30 mesecih), s katerim naj bi v duhu prenovljene 

evropske sosedske politike EU spodbujali uveljavljanje človekovih pravic, pravne države in 

demokratizacije v državah južnega Sredozemlja. Podoben pristop okrepljenega sodelovanja je bil 

izveden z državami Srednje Azije, da bi podprli napredek k doseganju pluralistične demokracije in 

dobrega upravljanja. V okviru pobude EU in Srednje Azije za pravno državo se pripravljajo 

nadaljnji ukrepi na podlagi regionalnega skupnega programa beneške komisije, namenjeni 

oblikovanju zakonodaje in praksam na področju pravosodja. V okviru pregleda strategije EU za 

Srednjo Azijo je posebej omenjena sosedska politika Sveta Evrope, ki pomembno podpira varnost 

in stabilnost v regiji.  

 

OVSE  

 

EU je leta 2012 še naprej podpirala in odločno prispevala k delu OVSE. OVSE šteje 57 držav 

članic, kot zadnja se je leta 2012 pridružila Mongolija, skoraj polovica držav članic OVSE pa so 

države članice EU. EU je še naprej podpirala prizadevanja OVSE, da bi okrepila varnost na vseh 

treh področjih delovanja te organizacije: 

• politično-vojaškem, 

• gospodarskem in okoljskem ter  

• človeške razsežnosti. 
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Kar zadeva človeško razsežnost so bili leta 2012 pod irskim predsedovanjem doseženi neenotni 

rezultati. Že drugo leto zapored in kljub velikim prizadevanjem predsedstva OVSE in EU ministrski 

svet decembra 2012 v Dublinu ni mogel doseči soglasja o sprejetju ministrskih sklepov o vprašanjih 

človeške razsežnosti, zlasti ker se nekatere sodelujoče države niso strinjale, da bi obnovili že dane 

zaveze ali okrepili delo OVSE na področju svobode medijev ter svobode združevanja in zbiranja. 

Kljub pomanjkanju napredka bo EU v forumih OVSE še naprej spodbujala svobodo izražanja in 

svobodo medijev tako na spletu kot drugje, se zavzemala za varnost novinarjev ter krepila svobodo 

združevanja in zbiranja. 

 

Zaradi različnih stališč sodelujočih držav se ni bilo mogoče dogovoriti o pregledu dogodkov na 

področju človeške razsežnosti, s katerim bi izboljšali načrtovanje in naknadne ukrepe, kot je 

predlagalo švicarsko predsedstvo odbora za človeško razsežnost; predlog sta podprla predsedstvo 

OVSE in EU. EU kljub temu meni, da je sedanji način pregleda nad izvajanjem zavez OVSE 

zadovoljiv, če za to obstaja politična volja, in da dejanski problem ni sama oblika.  

 

EU je v okviru tedenskih sej stalnih svetov in mesečnih sej odborov OVSE v okviru človeške 

razsežnosti še naprej spodbujala pregled zavez 57. sodelujočih držav OVSE s tega področja ter 

odprte in jasne razprave o njihovem izvajanju. V okviru teh forumov je EU izpostavila več 

pomislekov v zvezi s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, med drugim v zvezi z 

varnostjo novinarjev, pravicami LGBTI ali širšo civilno družbo.  
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EU se je udeležila tudi seminarja OVSE v okviru človeške razsežnosti na temo okvira pravne 

države za boj proti trgovini z ljudmi (14.–16. maj v Varšavi) ter treh dopolnilnih srečanj o boju 

proti rasizmu, nestrpnosti in diskriminaciji v družbi prek športa (19. in 20. april na Dunaju), o 

volitvah (12. julija na Dunaju) in o svobodi zbiranja in združevanja (8. in 9. november na Dunaju), 

pa tudi konference predsedstva OVSE o svobodi spleta (19. in 19. junij v Dublinu). Delegacija EU 

na Dunaju in Agencija EU za temeljne pravice sta poleg tega organizirali simpozij o izboljšanju 

položaja Romov in Sintov v EU. EU je lahko tako podprla in sooblikovala vprašanja, ki se uvrščajo 

med prednostne naloge EU v okviru OVSE, kot so svoboda medijev, tudi na spletu, svoboda 

zbiranja in združevanja ter vse oblike strpnosti in nediskriminacije.  

 

EU je maja 2012 prispevala k dogovoru o vlogi OVSE pri lažji izvedbi srbskih volitev na Kosovu.  

 

Vsakoletno srečanje o izvajanju človeške razsežnosti je bilo od 24. septembra do 6. oktobra v 

Varšavi. Posebni predstavnik EU za človekove pravice Stavros Lambrinidis je na uvodni seji podal 

izjavo EU in se posvetoval s sogovorniki in organizacijami civilne družbe; to srečanje je bilo zaradi 

njihove udeležbe edinstveni forum. EU je dejavno sodelovala na delovnih sejah, v okviru katerih so 

udeležene države in civilna družba pregledali svoje zaveze s področja človeške razsežnosti in 

pripravili priporočila. ESZD je ob tej priložnosti skupaj z več državami članicami organizirala 

spremljevalni dogodek o boju proti kaznivim dejanjem iz sovraštva do LGBTI. 

 

EU je prek delegacije EU na Dunaju in ciljnih izmenjav na vodstveni ravni še naprej tesno 

sodelovala s telesi OVSE, in sicer zlasti z ODIHR (pri vprašanjih spremljanja volitev), 

sekretariatom OVSE ter predstavnikom za svobodo medijev. 
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PRISPEVEK EVROPSKEGA PARLAMENTA K LETNEMU POROČILU O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN 
DEMOKRACIJI V SVETU ZA LETO 2012 
 

Evropski parlament se še naprej zavezuje, da bo spodbujal človekove pravice in demokratična 

načela. Na plenarnih zasedanjih v letu 2012 je obravnaval kršitve človekovih pravic, o čemer je 

sprejel več parlamentarnih resolucij. Človekove pravice so tudi sestavni del nalog predsednika 

Evropskega parlamenta, ki je zadevna vprašanja celo leto izpostavljal v javnih izjavah pa tudi v 

okviru sej na visoki ravni. Na ravni odborov Evropskega parlamenta človekove pravice po svetu 

posebej obravnava pododbor za človekove pravice, ki je del Odbora za zunanje zadeve. Pododbor 

tesno sodeluje z Evropsko službo za zunanje delovanje, drugimi institucijami EU in nevladnimi 

organizacijami, dejavnimi na področju človekovih pravic. Leta 2012 je prvič formalno izmenjal 

stališča z novim posebnim predstavnikom EU za človekove pravice, v prihodnje pa bodo 

vzpostavljena redna posvetovanja o politiki EU na področju človekovih pravic. Pododbor za 

človekove pravice je prek predstavitev in poročanja brez navzočnosti javnosti spremljal dialoge in 

posvetovanja o človekovih pravicah, ki jih je ESZD vodila s tretjimi državami. Zaradi vedno večjih 

pristojnosti je pododbor leta 2012 lahko prevzel pripravo več parlamentarnih poročil, vključno z 

letnim poročilom o človekovih pravicah, pa tudi poročil o drugih pomembnih vprašanjih, kot so 

strategija EU na področju človekovih pravic in učinek gospodarske krize na človekove pravice. 

Pododbor je leta 2012 organiziral več predstavitev, pogosto v sodelovanju z drugimi zadevnimi 

odbori ali medparlamentarnimi delegacijami, na katerih je sodelovalo več posebnih poročevalcev 

ZN o človekovih pravicah, pa tudi vidni zagovorniki človekovih pravic.  
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Evropski parlament si prizadeva tudi, da bi človekove pravice vključil v vsa področja svojega dela, 

kar je v skladu s Pogodbama, ki splošne človekove pravice in demokracijo razglašata za temeljne 

vrednote Unije ter za ključna načela in cilje zunanjega delovanja Unije. Ta prednostna naloga ima 

več razsežnosti. Odbor za zunanje zadeve o vprašanjih človekovih pravic razpravlja v okviru 

parlamentarnih poročil o zunanji politiki EU ali različnih mednarodnih dogovorov, ki vključujejo 

klavzule o človekovih pravicah. Poslovne in trgovinske sporazume, ki vključujejo klavzule o 

človekovih pravicah, obravnava Odbor za mednarodno trgovino. Tudi Odbor za razvoj ter Odbor za 

pravice žensk in enakost spolov redno obravnavata vidike človekovih pravic v zunanjih odnosih EU 

za svoja področja pristojnosti. Predsednika Odbora za zunanje zadeve in Odbora za razvoj 

sopredsedujeta skupini za podporo demokraciji in usklajevanje volitev, ki je razširila svoj mandat, 

tako da je med svoje naloge poleg opazovanja volitev vključila tudi širše dejavnosti podpore 

volitvam in demokraciji. Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je 

ključni akter na področju temeljnih pravic v Evropski uniji in ima pomembne naloge v zvezi z 

zunanjimi vidiki notranjih politik EU, na primer migracijske in azilne politike. Ustavna in pravna 

vprašanja, vključno s pristopom EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, kar bo vplivalo 

tudi na zunanje odnose EU, obravnavata Odbor za ustavne zadeve in Odbor za pravne zadeve. Tudi 

medparlamentarne delegacije Evropskega parlamenta v dialogih s sogovorniki redno izpostavljajo 

vprašanja človekovih pravic. 

 

Evropski parlament je leta 2012 obravnaval različna politična vprašanja, kot ključna pa lahko 

izpostavimo zlasti navedena. 
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Politika EU na področju človekovih pravic 
 

Evropski parlament ugotavlja in pozdravlja dejstvo, da je leto 2012 obeležilo novo poglavje politike 

EU na področju človekovih pravic, saj sta bila sprejeta strateški okvir EU in akcijski načrt o 

človekovih pravicah in demokraciji. Pregled je temeljil na skupnem sporočilu Evropske komisije in 

visoke predstavnice z naslovom "Človekove pravice in demokracija v središču zunanjega delovanja 

EU – za učinkovitejši pristop", ki je bilo sprejeto decembra 2011. Evropski parlament je sporočilo 

podprl in sklenil, da predloži svoje stališče o pregledu, na lastno pobudo pa tudi poročilo. 

 

Parlament se je zavzel za celosten pregled politik EU na področju človekovih pravic in podprl 

tridelni pristop Sveta, ki vključuje pripravo strateškega dokumenta, določitev akcijskega načrta in 

imenovanje posebnega predstavnika EU za človekove pravice. Parlament že dolgo poziva k 

učinkovitejšemu, vidnejšemu in doslednejšemu ukrepanju v okviru politike EU na področju 

človekovih pravic, v predhodnih letnih poročilih pa je pozval tudi k imenovanju posebnega 

predstavnika EU za človekove pravice. 

 

Posebni predstavnik EU za človekove pravice 
 

Parlament je v letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2010, ki ga je 

sprejel aprila 2012, že izrazil več pomislekov glede pregleda ter ponovno pozval k imenovanju 

posebnega predstavnika EU. Potem ko je Svet EU za zunanje zadeve junija sprejel sveženj o 

človekovih pravicah, je Parlament v svojem letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v 

svetu za leto 2011, sprejetem decembra 2012, poudaril, da je treba ohraniti ta zagon, in sicer z 

učinkovitim izvajanjem in ambicioznimi ukrepi, vključno s priporočilom o imenovanju posebnega 

predstavnika EU za Tibet in vmesno oceno novega svežnja s področja človekovih pravic, zlasti 

akcijskega načrta. Poudaril je tudi, da se je treba z njim obširno posvetovati in ga redno obveščati, v 

izvajanje svežnja pa vključiti tudi civilno družbo. 
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Evropski parlament je 13. junija 2012 sprejel priporočilo Svetu o posebnem predstavniku EU, v 

katerem je predstavil svoja stališča o tem vprašanju in se zavzel za trden, neodvisen in prožen 

mandat, ki bi moral biti v celoti skladen z načeli univerzalnosti in nedeljivosti človekovih pravic ter 

temeljnih svoboščin. 

 

Čeprav je bilo stališče Parlamenta večinoma skladno s predlogi Sveta, pa so se nekatera njegova 

priporočila v zvezi z mandatom razlikovala od prvotnega osnutka mandata, ki ga je predlagal Svet. 

Svet za zunanje zadeve je v končnem mandatu, ki ga je sprejel, upošteval nekatera priporočila. 

Evropski parlament je zlasti predlagal dvoletni mandat in pozval k zadostnim finančnim in 

človeškim virom, da bi zagotovili učinkovitost dela posebnega predstavnika EU. Iz priporočila je 

razvidno tudi, da si Parlament prizadeva za okrepitev odgovornosti politik EU na tem področju. 

Parlament je poudaril, da želi imeti ustrezno vlogo v postopku imenovanja in spremljati celoten 

mandat, posebnega predstavnika EU – potem ko bo imenovan – pa je pozval k izmenjavi stališč. 

Posebni predstavnik je svoj mandat nastopil 3. septembra 2012 in še isti dan izmenjal stališča z 

Evropskim parlamentom, kar je bila priložnost, da je javnosti predstavil svojo vizijo in prednostne 

naloge svojega mandata. V priporočilu je bilo zapisano tudi, da bi moral posebni predstavnik EU za 

človekove pravice zadevnemu odboru Evropskega parlamenta redno poročati o položaju človekovih 

pravic v svetu ter o izvajanju svojega mandata. 
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Pregled strategije EU na področju človekovih pravic  
 

Da bi Evropski parlament tudi sam prispeval k postopku pregleda, je leta 2012 na lastno pobudo 

sprejel poročilo v tej zadevi. Zavzel se je za temeljit in sistematičen pregled, da bi dosegli celovito 

strategijo o politikah EU na področju človekovih pravic, kot izhaja že iz samega naslova.  

 

Evropski parlament je skozi celoten postopek pregleda poudarjal, da so vse institucije EU in države 

članice skupaj in vsaka zase odgovorne za varstvo in spodbujanje človekovih pravic po svetu, ter 

izrazil željo, da bi pomembno prispeval k pripravi prenovljenega političnega okvira in nadzoru nad 

njegovim izvajanjem. Zato se je zavzel za skupno medinstitucionalno izjavo o človekovih pravicah, 

s katero bi se vse institucije zavezale k skupnim temeljim načelom in ciljem. Žal do tega ni prišlo. 

 

Ustanovljena je bila neformalna skupina za stike, v okviru katere naj bi razpravljali o poteku 

pregleda ter pripravili strateški okvir in akcijski načrt. Skupina se je izkazala za koristen forum in je 

nadaljevala delo tudi po tem, ko je bil junija sprejet sveženj na področju človekovih pravic; v 

poročilu Evropskega parlamenta je skupina pozvana, da na podlagi akcijskega načrta pripravi 

nadaljnje ukrepe. 

 

Parlament je zlasti poudaril, da je treba izboljšati doslednost in usklajenost vseh politik na področju 

zunanjega delovanja EU, pa tudi usklajenost z drugimi političnimi področji. EU je pozval, naj 

besede pretvori v dejanja ter hitro in pregledno izvede dane zaveze, ter poudaril, da sta strateški 

okviru in akcijski načrt temelj in ne vrhunec politike EU na področju človekovih pravic. Komisijo 

in ESZD je pozval, naj izpolnita dano zavezo, da bo pristop, ki temelji na spoštovanju človekovih 

pravic, upoštevan v celotnem procesu razvojnega sodelovanja. 
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V poročilu je Parlament obravnaval tudi vprašanje mednarodnih sporazumov in klavzul o 

človekovih pravicah ter pozval, naj se ocene učinkov na človekove pravice izvedejo še pred 

pogajanji o katerem koli dvostranskem ali večstranskem sporazumu s tretjimi državami. Pozval je 

tudi k izboljšanju meril uspešnosti in ocene politike EU o človekovih pravicah. 

 

Parlament je Komisijo pozval, naj poleg zavez iz novega strateškega okvira in akcijskega načrta 

predlaga zakonodajo, na podlagi katere bi morala podjetja iz EU s kontrolami in revizijami svojih 

dobavnih verig rudnin zagotoviti, da njihovi nakupi ne podpirajo odgovornih za konflikte in hude 

kršitve človekovih pravic. Komisijo je pozval tudi, naj pripravi in objavi seznam podjetij EU, ki so 

bila neposredno vpletena v kršitve človekovih pravic pri svojih poslih z avtoritarnimi režimi.  

 

Parlament se v celoti zaveda svojih odgovornosti in možnosti za ukrepanje, zato se je zavzel za 

dejansko sodelovanje pri izvajanju akcijskega načrta in pozval k bolj sistematičnim nadaljnjim 

ukrepom in tesnejšemu sodelovanju z institucijami EU ter parlamenti držav članic.  

 

Poudaril je, da je treba izboljšati obravnavo kršitev človekovih pravic, demokracije in načel pravne 

države na plenarnih zasedanjih, da bi omogočili pogostejše razprave s širšo udeležbo poslancev, 

posvetovanja s civilno družbo med pripravo besedil in večjo odzivnost na kršitve človekovih pravic 

in druge nepredvidene dogodke na terenu. Izboljšati je treba tudi naknadno ukrepanje na podlagi 

razprav in resolucij o vprašanjih človekovih pravic. Priznal je, da mora človekove pravice bolje 

vključevati v svoje dejavnosti, stalne delegacije Evropskega parlamenta pa morajo zavzeti bolj 

sistematičen pristop. V poročilu je poudaril tudi, da je treba bolje izkoristiti možnosti mreže nagrade 

Saharova, in predlagal, da bi se vsako leto organiziral dogodek za zagovornike človekovih pravic. 
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Odbor za razvoj je pripravil poročilo o usklajenosti politik za razvoj, sprejeto oktobra 2012, ki 

vsebuje več pomembnih priporočil v zvezi s politiko EU na področju človekovih pravic, zlasti kar 

zadeva njeno povezanost z razvojnimi politikami EU. V poročilu je zapisano, da mora vsaka 

razprava o usklajenosti politik za razvoj upoštevati soodvisnost razvoja, demokracije, človekovih 

pravic, dobrega upravljanja in varnosti. Parlament opozarja, da ima splošni okvir dobrega 

upravljanja in spoštovanja človekovih pravic ključno vlogo za razvoj v partnerskih državah, hkrati 

pa opozarja, da je učinek zavez EU na področju demokracije in človekovih pravic ter njene politike 

pogojenosti "mogoče zagotoviti le, če nobeno drugo politično področje in noben odnos s 

partnerskimi državami nista v nasprotju s pobudami za okrepitev človekovih pravic, človekove 

varnosti in demokracije v partnerskih državah". Poudarja tudi, kako pomembno je spodbujati 

človekove pravice žensk v civilnih, političnih, socialnih, gospodarskih in kulturnih sferah, pa tudi v 

nacionalni zakonodaji. Kar zadeva posamezna politična področja, Parlament v zvezi z migracijsko 

politiko EU podpira pristop, usmerjen v migrante, ki temelji na človekovih pravicah, ter poudarja, 

da je treba obveznosti na področju človekovih pravic vključiti v vse sporazume o partnerstvu v 

ribiškem sektorju.  
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Podpora demokraciji 
 

Evropski parlament je kot edina neposredno izvoljena institucija EU odločno zavezan, da bo 

spodbujal politike EU, ki podpirajo demokracijo po svetu; to je zapisal tudi v poročilu in resoluciji 

o zunanjih politikah EU v podporo demokratizaciji iz julija 2011. 

Evropski parlament je marca 2012 sprejel priporočilo o vzpostavitvi Evropske dotacije za 

demokracijo, pri čemer je to pobudo podprl, vendar poudaril, da ne sme podvajati obstoječih 

instrumentov ali negativno vplivati nanje. Na podlagi tega priporočila je poročevalec v tej zadevi v 

imenu Evropskega parlamenta sodeloval v pogajanjih o statutu Evropske dotacije za demokracijo in 

pri njeni vzpostavitvi. Devet poslancev Parlamenta je tudi članov sveta guvernerjev Evropske 

dotacije za demokracijo. Predsednik Odbora za zunanje zadeve je bil novembra izvoljen za 

predsednika sveta guvernerjev, poslanec Parlamenta pa je tudi predsednik izvršnega odbora. 

Leta 2012 so bili predstavljeni predlogi za nove instrumente financiranja za zunanje delovanje za 

obdobje 2014–2020, vključno s predlogom za nov evropski instrument za demokracijo in človekove 

pravice. Odbor za zunanje zadeve je julija odobril pogajalsko stališče in poročevalca pooblastil za 

začetek pogajanj, ki so se nato začela novembra 2012 in ob koncu leta še niso bila zaključena. 
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Ustanovitev skupine za podporo demokraciji in usklajevanje volitev 
 

Usklajevalna skupina Evropskega parlamenta za volitve je maja 2012 razširila svoj mandat, tako da 

je med svoje naloge poleg opazovanja volitev vključila tudi spremljanje volitev in širše dejavnosti 

podpore demokraciji ter tako postala skupina za podporo demokraciji in usklajevanje volitev1. 

Spremenila se je tudi sestava skupine; stalna člana po uradni dolžnosti sta zdaj podpredsednik, 

odgovoren za človekove pravice in demokracijo ter mrežo nagrade Saharova, pa tudi predsednik 

pododbora za človekove pravice.  

 

Skupina za podporo demokraciji in usklajevanje volitev tako daje politične smernice in izvaja 

nadzor na naslednjih področjih: 

• spremljanje volitev in nadaljnje ukrepanje; 

• spodbujanje parlamentarne demokracije, vključno z usposabljanjem osebja in poslancev 

parlamentov nastajajočih demokracij, zlasti držav v sosedstvu, spodbujanje novih oblik 

e-demokracije, pomoč pri pripravi zakonodaje ter vzpostavitvi ali upravljanju 

programov, kot je Euromedscola; 

• vodenje dejavnosti v zvezi z mrežo Saharova in ukrepi na področju človekovih pravic; 

• vodenje dejavnosti v podporo parlamentom držav Zahodnega Balkana, vključno z 

usposabljanjem.  

                                                 
1 Sklep konference predsednikov z dne 16. maja 2012. 
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Dejavnosti opazovanja volitev Evropskega parlamenta v letu 2012 
 

Evropski parlament je leta 2012 še naprej polno sodeloval v dejavnostih opazovanja volitev. V ta 

namen je napotil sedem delegacij, ki so bile dejavne v državah na treh celinah (Senegal, Armenija, 

Alžirija, Vzhodni Timor, Gruzija, Ukrajina, Sierra Leone, poleg tega pa še drugi krog v Senegalu in 

pripravljalna misija v Ukrajini). Prvotni cilj je bil oceniti, ali so bili volilni postopki izvedeni v 

skladu z nacionalno zakonodajo države gostiteljice in njenimi mednarodnimi zavezami za 

demokratične volitve. Delegacije Evropskega parlamenta so delovale v okviru misij EU za 

opazovanje volitev ali skupnih mednarodnih misij za opazovanje volitev z Uradom OVSE za 

demokratične institucije in človekove pravice, ki je odgovoren za dolgoročne misije. 

 
Skupina za podporo demokraciji in usklajevanje volitev je naročila dve študiji. Prva študija z 

naslovom "K podpori EU za miren prenos oblasti po volitvah" je bila predstavljena na seji skupine 

6. novembra. Zaradi njene uspešnosti je bila predstavljena tudi na srečanju podpisnic deklaracije o 

načelih, ki je bilo novembra 2012 v Washingtonu. Druga študija z naslovom "Okrepljeno ukrepanje 

na podlagi priporočil misij za opazovanje volitev" analizira trenutne prakse v zvezi s pripravo, 

izvajanjem in spremljanjem priporočil misij za opazovanje volitev in bi lahko pripomogla k 

izboljšanju metodologije za pripravo in usmerjenost teh priporočil, ki bi tako lahko trajno 

doprinašala k spodbujanju demokracije. 
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Skupina za podporo demokraciji in usklajevanje volitev je 20. junija 2012 organizirala zasedanje 

Evropskega parlamenta o priporočilih misij za opazovanje volitev z naslovom "Od priprave do 

izvajanja". Na podlagi sklepov s tega zasedanja je sprejela pomembno odločitev, da bo priporočila 

misije za opazovanje volitev sprejela kot del "načrta za demokracijo" v zadevni državi, glavnega 

opazovalca, ki bi bil nekakšen posebni predstavnik, pa pooblastila, da skupaj s stalnimi telesi 

Evropskega parlamenta zagotovi naknadno ukrepanje na podlagi teh priporočil.  

 

Skupina je hkrati še naprej sodelovala z drugimi institucijami, ki delujejo na področju opazovanja 

volitev, ter prispevala k misijam Evropskega parlamenta. 

 

Urad Evropskega parlamenta za spodbujanje parlamentarne demokracije 

 

Trden parlament je jedro vseh demokratičnih sistemov, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih 

pravic. Leta 2012 je bil v okviru sekretariata Evropskega parlamenta ustanovljen nov direktorat za 

podporo demokraciji, ki vključuje tudi Urad za spodbujanje parlamentarne demokracije. Osrednja 

naloga Urada je krepitev parlamentarnih institucij in zagotavljanje pomoči izvoljenim poslancem in 

parlamentarnemu osebju v novih in nastajajočih demokracijah. To pomeni zlasti organizacijo 

študijskih obiskov in usposabljanj, zagotavljanje medsebojnih svetovanj in izmenjavo dobrih praks 

nacionalnih in nadnacionalnih parlamentov in skupnih parlamentarnih skupščin. Urad za 

spodbujanje parlamentarne demokracije je leta 2012 tako organiziral različne dogodke za krepitev 

zmogljivosti za vseafriški parlament, skupno parlamentarno skupščino EURONEST, parlamente 

Tanzanije, Južne Afrike, Tunizije, Libije, Kenije, Ugande, Južnega Sudana, Pakistana, Indije, 

Afganistana in Armenije ter parlamenta Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS). 

Daljši nekajtedenski programi na temo demokracije so bili organizirani za slušatelje iz držav 

vzhodnega partnerstva, Latinske Amerike in Tunizije.  
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Urad za spodbujanje parlamentarne demokracije se z ukrepi vedno bolj usmerja v južno sosedstvo 

EU. Vzpostavil je tesnejše sodelovanje z delegacijami EU na terenu, poslanci Evropskega 

parlamenta pa so začeli bolj neposredno sodelovati v podpornih dejavnostih. Pripravljen je bil 

program pomoči za parlament Tunizije, ki predvideva kombinacijo dvostranskih ukrepov ter 

sodelovanja v projektu parlamentarne pomoči v okviru Programa Združenih narodov za razvoj. 

Evropski parlament je pri tem tesno sodeloval z delegacijo EU v Tuniziji in Programom Združenih 

narodov za razvoj, šlo pa je za prvi primer njegove neposredne vključenosti v obsežen projekt 

Programa Združenih narodov za razvoj. Eden od članov usmerjevalnega odbora projekta je tudi 

poslanec Evropskega parlamenta. Program se je začel izvajati s študijskimi obiski parlamentarcev, 

osebja in aktivistov političnih strank. Dejavnosti sodelovanja v regiji se izvajajo še za Libijo, 

Maroko, Libanon, Jordanijo in Alžirijo, namenjene pa so tudi poslankam.  

 

 

Mednarodni sporazumi, trgovinski preferenciali in človekove pravice 
 

Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe ima Evropski parlament večja pooblastila glede 

mednarodnih sporazumov EU; med drugim mora dati soglasje za sklenitev sporazumov s tretjimi 

državami. Tako Odbor za zunanje zadeve kot Odbor za mednarodno trgovino imata na svojem 

področju pristojnosti pomembno vlogo pri sklepanju sporazumov.  
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Pri sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom Parlament ni dal soglasja, 

saj je imel pomisleke v zvezi s človekovimi pravicami. Evropski parlament je zahteval in končno 

dobil soglasje za vzpostavitev celovitega mehanizma med Parlamentom in ESZD, ki bo omogočal 

popolno in redno obveščanje o izvajanju Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, zlasti njegovih 

ciljev in člena 2, vključno z merjenjem rezultatov ukrepov, ki sta jih EU in Turkmenistan sprejela 

na področju človekovih pravic, demokracije in načel pravne države v tej državi. 

 

Človekove pravice so bile visoko na dnevnem redu številnih razprav Evropskega parlamenta o 

trgovinskih vprašanjih, zlasti v zvezi z več mednarodnimi trgovinskimi sporazumi. Na pobudo 

Evropskega parlamenta so dokumenti, ki so bili podlaga za sklenitev sporazuma o prosti trgovini s 

Kolumbijo in Perujem, prvič vključevali pregleden in zavezujoč časovni načrt za izboljšanje 

skladnosti s človekovimi pravicami in pravicami delavcev ter okoljskimi standardi. V 

spremljevalnih dvostranskih zaščitnih predpisih k sporazumoma z Latinsko Ameriko (Kolumbija in 

Peru, pa tudi Srednja Amerika), ki ju je Evropski parlament podprl, so bile uspešno vključene 

okrepljene zahteve po spremljanju in poročanju, zlasti kar zadeva poglavja o trajnosti. 



 
9431/13  dm/--/pt 158 
PRILOGA DG C   SL 

Vprašanja, kot je delo otrok in prisilno delo, so bila ključna tudi v razpravi o tem, ali naj se odobri 

Mednarodni sporazum o kakavu iz leta 2012 ali protokol o tekstilnih izdelkih k Sporazumu o 

partnerstvu in sodelovanju med EU in Uzbekistanom, čemur je Evropski parlament nasprotoval, saj 

je imel pomisleke zaradi uporabe prisilnega dela pri nabiranju bombaža. Evropski parlament je bil 

prvič tudi sozakonodajalec pri novi uredbi o splošnem sistemu preferencialov. S splošnim sistemom 

preferencialov države v razvoju plačujejo nižje dajatve za nekatere ali vse izdelke, ki jih prodajajo v 

EU, s čimer se podpira rast njihovih gospodarstev. Shema GSP+ državam, ki učinkovito izvajajo 27 

pomembnih konvencij na področju pravic in predpisov s področja dela, človekovih pravic, okolja in 

dobrega upravljanja, zagotavlja dodatne ugodnosti. Evropski parlament je podprl pristop bolj ciljno 

usmerjenega splošnega sistema preferencialov, vendar se je zavzel za večjo vlogo sheme GSP+: 

pridružilo se bo lahko več držav, za kar bodo imele tudi več spodbud, odpravljene pa so bile tudi 

nekatere omejitve preferencialov.  

 

 

Arabska pomlad in človekove pravice 
 

Evropski parlament je še naprej pozorno spremljal položaj človekovih pravic v procesu sprememb, 

ki se dogajajo v arabskih državah. Pododbor za človekove pravice je aprila 2012 organiziral 

pomembno predstavitev na temo pravosodja v državah arabske pomladi. Pododbor je na več sejah 

razpravljal tudi o položaju človekovih pravic na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki, zlasti je 

izpostavil globoko zaskrbljenost zaradi človekovih pravic v sirskem konfliktu.  
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Oktobra 2012 je bil organiziran skupni sestanek Odbora za zunanje zadeve in pododbora za 

človekove pravice, ki so se ga udeležili dobitniki nagrade Saharova iz leta 2011 Asmaa Mahfouz 

(Egipt), Ahmed El-Senussi (Libija) in Ali Ferzat (Sirija), ki so razpravljali o razmerah in temeljih 

demokracije v Egiptu, Libiji in Siriji. Predsednik Schulz je v svojih izjavah leta 2012 izražal 

zaskrbljenost zaradi človekovih pravic v regiji. Kar zadeva Egipt, je kot bistven predpogoj za 

uspešno demokratično tranzicijo izpostavil delo organizacij civilne družbe in svobodo izražanja. V 

več izjavah o Siriji je poudaril, kako resne so razmere v tej državi, in kako pomembno je, da se za 

kršitve človekovih pravic tudi odgovarja.  

 

Delegacija pododbora za človekove pravice na obisku pri zapornikih, obsojenih na smrt, v 
Jemnu 
 

V okviru obiska delegacije pododbora za človekove pravice maja 2012 v Jemnu so se trije poslanci 

Evropskega parlamenta dva dni srečevali z različnimi akterji, tudi s predstavniki jemenske vlade in 

parlamenta, političnih strank, civilne družbe in skupin mladih. Na teh srečanjih je delegacija 

izpostavila vprašanja, kot so odgovornost za kršitve človekovih pravic v vstaji leta 2011, smrtna 

kazen, pravice žensk in poroke otrok. Z ministrom za človekove pravice in ministrom za 

pravosodje, pa tudi s posebnim svetovalcem generalnega sekretarja ZN za Jemen Jamalom 

Benomarjem so razpravljali tudi o zakonu o nacionalni spravi in prehodni pravosodni ureditvi, ki je 

bil tedaj v pripravi. Delegacija je poudarila, da podpira prizadevanja EU, da bi se zagotovil 

vključujoč proces nacionalnega dialoga. V izjavi za medije je poudarila, da mora prehodna 

pravosodna ureditev vključevati tudi določbe, ki so potrebne za dosego resnične in pristne sprave, 

pa tudi ustrezne odškodnine za žrtve. 
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Poslanci Evropskega parlamenta so obiskali osrednji zapor v Sani in se srečali z zaporniki, v 

mladoletnosti obsojenimi na smrt. Po tem obisku se je delegacija sestala s predsednikom Vrhovnega 

sodnega sveta in poslanci so lahko neposredno izpostavili to vprašanje. Trditev, da v Jemnu niso 

usmrtili nobenega mladoletnika, so bile pozneje izpodbijane na srečanju z nevladnimi 

organizacijami, dejavnimi na področju človekovih pravic.  

 

Delegacija pododbora za človekove pravice na obisku v begunskem taborišču na sirski meji 
 

V okviru obiska pododbora za človekove pravice v Turčiji decembra 2012 je delegacija Evropskega 

parlamenta obiskala begunsko taborišče KILIS na meji s Sirijo. Obisk je bil ustrezen zaradi hitro 

spreminjajočega se položaja beguncev na obeh straneh meje in zaradi prizadevanj EU, da okrepi 

humanitarno pomoč. Poslanca Evropskega parlamenta sta o položaju sirskih beguncev razpravljala s 

prebivalci taborišča KILIS, pa tudi sirskimi državljani, ki živijo zunaj urejenih taborišč. 

Razpravljala sta tudi s turškimi uradniki in tako pridobila edinstven vpogled v položaj beguncev in 

izzive, s katerimi se soočajo Turčija in mednarodna skupnost.  
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Delegacija pododbora za človekove pravice v Bahrajnu 
 

Pododbor za človekove pravice je po več parlamentarnih resolucijah o Bahrajnu, sprejetih 

leta 2011, še naprej pozorno spremljal položaj človekovih pravic v tej državi. Pododbor je 

aprila 2012 slišal pričanje hčerke Abdulhadija al-Khawaja, ki je bil takrat v kritičnem stanju v enem 

od bahrajnskih zaporov. Decembra 2012 je delegacija pododbora, ki so jo sestavljali štirje poslanci 

Evropskega parlamenta, obiskala Bahrajn. Delegacija se je sestala s sogovorniki širokega kroga 

bahrajnske družbe, vključno z vladnimi uradniki, organizacijami civilne družbe in žrtvami kršitev 

človekovih pravic, ter tako pridobila vpogled v položaj človekovih pravic v državi in se seznanila z 

dogodki po začetku arabske pomladi. 

 

Poslanci Evropskega parlamenta so obiskali zapor v Jauju in se srečali z Abdulhadijem al-Khawajo, 

Nabeelom Rajabom in Ibrahimom Sharifom, ki so po mnenju mednarodnih organizacij za 

človekove pravice zaporniki vesti. Z obiskom zapora v Jauju so poslanci od blizu spoznali razmere, 

v katerih živijo ti zaporniki; dva od njih sta še posebej navedena v prejšnjih resolucijah Evropskega 

parlamenta. Delegacija je v okviru srečanj z bahrajnskimi uradniki, tudi ministrom za pravosodje in 

poslanci, izpostavila več pomislekov zaradi položaja človekovih pravic. Poslanci Evropskega 

parlamenta so zlasti izkoristili to priložnost, da so razpravljali in podprli izvajanje priporočil 

neodvisne preiskovalne komisije za Bahrajn in splošnega rednega pregleda ZN za to državo. 
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Družbena odgovornost podjetij 
 

Evropski parlament se je leta 2012 dejavno zavzemal na področju družbene odgovornosti podjetij. 

Kar zadeva zunanjepolitični vidik družbene odgovornosti podjetij, je pododbor za človekove 

pravice pripravil mnenje k dvema samoiniciativnima poročiloma odbora Evropskega parlamenta, ki 

sta bili sprejeti v odziv na sporočilo Komisije o novi strategiji za družbeno odgovornost podjetij 

(sprejeto na plenarnem zasedanju februarja 2013). Med pripravo teh resolucij so bile organizirane 

različne razprave s strokovnjaki v Odboru za razvoj in Odboru za mednarodno trgovino, pa tudi 

pododboru za človekove pravice, in sicer o zunanjih vidikih družbene odgovornosti podjetij.  

 

Priporočila so vključevala okrepljeno, bolj vključujoče in preglednejše spremljanje načel družbene 

odgovornosti podjetij v okviru trgovinske politike EU z jasnimi merili za merjenje izboljšav ter 

sistem nadnacionalnega pravnega sodelovanja, ki naj bi se vzpostavil med EU in tretjimi državami, 

ki so podpisale dvostranske trgovinske sporazume, da bi zagotovili, da imajo žrtve kršitev načel 

družbene odgovornosti podjetij učinkovit dostop do pravnega varstva v državi, v kateri je prišlo do 

kršitve. Odbori Evropskega parlamenta so podprli tudi vzpostavitev mednarodnih pravosodnih 

postopkov, da bi se po potrebi zagotovilo, da so kršitve zakonodaje s strani podjetij tudi kaznovane. 

Komisiji so naložili vrsto ukrepov; med drugim mora v svojih odnosih s tretjimi državami 

zagotavljati zadostno ozaveščenost in gradnjo zmogljivosti na ravni vlad gostujočih držav, da bi se 

pravice na področju družbene odgovornosti podjetij učinkovito uresničevale, vladam tretjih držav 

pa mora zagotavljati pomoč EU pri izvajanju socialnih in okoljskih ureditev in učinkovitih shem 

inšpekcijskih pregledov. 
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Odločen boj proti diskriminaciji 
 

Parlament je v resolucijah odločno podprl boj proti diskriminaciji. V letnih poročilih o človekovih 

pravicah in demokraciji v svetu za leti 2010 (sprejeto aprila 2012) in 2011 (sprejeto decembra 2012) 

je bil odločno izražen poziv, da se v politični dialog o človekovih pravicah med EU in tretjimi 

državami vključi bolj vključujoča in obsežna opredelitev nediskriminacije, med drugim na podlagi 

veroizpovedi ali prepričanja, spola, rasnega ali etničnega porekla, starosti, invalidnosti, spolne 

usmerjenosti in spolne identitete. 

 

Parlament je v več nujnih resolucijah izrazil zaskrbljenost zaradi diskriminacije na podlagi etnične 

pripadnosti ali veroizpovedi. V resolucijah leta 2012 je izpostavil pregon muslimanov Rohingja v 

Mjanmaru/Burmi, diskriminacijo pripadnikov manjšin v Iranu ter deklet v Pakistanu. V letnem 

poročilu, sprejetem decembra, je vztrajal na bolj proaktivnih in učinkovitih ukrepih v boju proti 

diskriminaciji na podlagi kaste. V tej zvezi je decembra sprejel posebno nujno resolucijo. 
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V letnem poročilu Parlament obsoja vsakršno nestrpnost, diskriminacijo ali nasilje na podlagi 

veroizpovedi ali prepričanja, kjer koli ali komur koli se zgodi, pa naj bo usmerjeno proti vernikom, 

verskim odpadnikom ali nevernikom. V poročilu je izražena tudi globoka zaskrbljenost zaradi vse 

večjega števila takih dejanj v različnih državah, usmerjenih proti pripadnikom verskih manjšin. 

Parlament zlasti poziva posebnega predstavnika EU za človekove pravice, Komisijo in Evropsko 

službo za zunanje delovanje, naj v dialogih EU s tretjimi državami o človekovih pravicah 

obravnavajo diskriminatorno in podžigajočo vsebino, denimo v medijih, pa tudi ovire za svobodno 

izpovedovanje vere. 

 

Zadevna letna poročila izražajo tudi stališče Parlamenta glede pravic LGBTI. Parlament je 

julija 2012 sprejel posebno nujno resolucijo o nasilju nad lezbijkami in o pravicah LGBTI v Afriki. 

V letnem poročilu je decembra pozval visoko predstavnico EU in posebnega predstavnika za 

človekove pravice, naj sistematično izpostavljata te pomisleke, ter podprl pripravo zavezujočih 

smernic EU na tem področju. 
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Nagrada Saharova za svobodo misli 

 

Nagrada Saharova za svobodo misli obeležuje izjemne posameznike, ki se bojujejo proti 

nestrpnosti, fanatizmu in zatiranju ter se zavzemajo za človekove pravice in svobodo izražanja. 

Poimenovana je po sovjetskem fiziku in političnem disidentu Andreju Saharovu, Evropski 

parlament pa jo od leta 1988 vsako leto podeljuje posameznikom ali organizacijam, ki so 

pomembno prispevale k boju za človekove pravice ali demokracijo. Evropski parlament bo 

leta 2013 praznoval 25 let te nagrade.  

 

Leta 2012 sta nagrado Saharova za svobodo misli prejela iranska aktivista, odvetnica Nasrin 

Sotoudeh in filmski režiser Jafar Panahi. Nasrin Sotoudeh je pomembna odvetnica za področje 

človekovih pravic v Iranu, ki je že zagovarjala opozicijske aktiviste, ženske, zapornike vesti in 

mladoletnike, ki jim je grozila smrtna kazen. Septembra 2010 so jo zaprli zaradi obtožbe, da je 

razširjala propagando in sodelovala v zarotah proti državni varnosti, zdaj pa prestaja šestletno kazen 

v zaporu Evin v Teheranu. Kritično gladovno stavko, ki je trajala 49 dni, je prenehala šele po tem, 

ko so iranske oblasti umaknile prepoved potovanja za njeno 12-letno hčer.  

 

Dela mednarodno priznanega filmskega režiserja Jafarja Panahija pogosto prikazujejo razmere in 

težave žensk, otrok in najrevnejših v Iranu. Leta 2010 so ga aretirali in nato obsodili na šestletno 

zaporno kazen (ki se še ne izvaja, vendar se lahko vsak hip začne) ter 20-letno prepoved snemanja 

filmov, izhoda iz Irana in stikov z mediji. Kljub temu mu je uspelo leta 2011 iz Irana pretihotapiti 

film z naslovom "This is Not a Film".  
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Ker Jafar Panahi in Nasrin Sotoudeh nista smela zapustiti Irana, da bi se lahko udeležila podelitve 

nagrad 12. decembra 2012 v Strasbourgu, so slavljenca predstavljali: Shirin Ebadi, dobitnik 

Nobelove nagrade za mir leta 2003, Karim Lahidji, ustanovitelj iranske odvetniške zbornice, 

Solmaz Panahi, hčerka Jafarja Panahija, Costa-Gavras, predsednik Cinémathèque Française, in 

Serge Toubiana, generalni direktor Cinémathèque Française.  

 

Predsednik Martin Schulz je na podelitvi nagrad Saharova dejal, da Evropski parlament popolnoma 

podpira prizadevanja dobitnikov nagrad za pravico in svobodo v Iranu ter za spoštovanje temeljnih 

pravic in svoboščin. Dodal je, da je parlament tako počastil ljudi, ki se zavzemajo za boljši Iran, ter 

svoj govor zaključil s pozivom k takojšnji izpustitvi Nasrin Sotoudeh.  

 

V ožjem izboru kandidatov za nagrade za leto 2012 sta bila tudi zaprti beloruski aktivist za 

človekove pravice Aleš Bialiatski in ruska punk skupina Pussy Riot. Ostali kandidati za leto 2012 

so bili: Joseph Francis, ustanovitelj in direktor centra za pravno pomoč, podporo in namestitev, ki 

pomaga žrtvam zakonov o bogokletstvu v Pakistanu, ter Victoire Ingabire Umuhoza, Déogratias 

Mushayidi in Bernard Ntaganda, trije zaprti opozicijski politiki v Ruandi.  

 

Mreža nagrade Saharova je pobuda Evropskega parlamenta, usmerjena v ohranjanje tesnih stikov s 

preteklimi dobitniki nagrad v korist vseh. Predsednik Martin Schulz je oktobra 2012 gostil 

vsakoletno razpravo mreže nagrade Saharova pod naslovom Glasovi za demokracijo: vzpostavitev 

državljanstva, na kateri so sodelovali trije dobitniki nagrad iz leta 2011: Asmaa Mahfouz (Egipt), 

Ahmed El-Senussi (Libija) in Ali Ferzat (Sirija). To je bil prvi obisk Alija Ferzata v Evropskem 

parlamentu, saj je v času podelitve nagrad Saharova leta 2011 še okreval po hudih poškodbah, ki so 

mu jih zadali podporniki režima v Damasku. Poslanci EP, posebni poročevalec EU za človekove 

pravice in civilna družba so ga prisrčno pozdravili. 
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Človekove pravice v medparlamentarnih dejavnostih 
 

Evropski parlament sodeluje tudi s parlamenti po vsem svetu v okviru medparlamentarnega 

sodelovanja in skupnih parlamentarnih skupščin. Medparlamentarne delegacije, odgovorne za 

odnose s tretjimi državami, na podlagi smernic, sprejetih leta 2011, sodelujejo v številnih 

dejavnostih v zvezi s človekovimi pravicami. Vprašanja s področja človekovih pravic so pogosto 

ključen del službenih potovanj v tretje države: na programu so pogosto srečanja z nacionalnimi 

odbori za človekove pravice in z nevladnimi organizacijami ter organizacijami civilne družbe, 

dejavnimi na področju človekovih pravic. Vprašanja človekovih pravic so tudi na dnevnem redu 

uradnih srečanj, ki potekajo Bruslju in Strasbourgu. 

Medparlamentarna srečanja so lahko priložnost za nadaljnje ukrepanje v skladu z resolucijami in 

poročili Parlamenta, kar je po sprejetju nujne resolucije maja veljalo tudi v zvezi z razpravami na 

srečanju parlamentarnega odbora za sodelovanje z Azerbajdžanom junija 2012 . Še en primer je 

odločno stališče Parlamenta glede smrtne kazni, ki so ga ustrezne delegacije EP zastopale na 

srečanjih s sogovorniki na visoki ravni v Singapuru in na Japonskem. Podobno se je nadalje 

ukrepalo na podlagi poročil Parlamenta glede podpore zagovornikom človekovih pravic v okviru 

skupnega parlamentarnega odbora EU in Mehike, in sicer z izraženo podporo zakonodajnim 

pobudam v Mehiki, ki so leta 2012 vodile do zakonov o zaščiti zagovornikov človekovih pravic in 

novinarjev. 
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Vprašanje upravičenosti Pakistana za trgovinskospodbujevalno shemo GSP+ je bilo predmet 

razprave s poslanci in vlado države gostiteljice med medparlamentarnim obiskom v Pakistanu 

julija 2012, ko je bila posebna pozornost namenjena elementu pogojenosti s človekovimi pravicami. 

Delegacija EP je poudarila potrebo po učinkoviti uporabi pravnih orodij na področju človekovih 

pravic (konvencije ZN, vključno z Mednarodnim paktom o političnih in državljanskih pravicah – 

MPDPP in odborom ZN proti mučenju), da bi GSP+ postala realna možnost.  

 

Medparlamentarne delegacije Parlamenta še posebno pozornost namenjajo prejemnikom nagrade 

Saharova. Morda je bilo leta 2012 največ pozornosti deležno srečanje delegacije EP za 

Jugovzhodno Azijo in ASEAN s prejemnico nagrade Saharova in vodjo opozicije Aung San Suu 

Kyi med obiskom te delegacije v Mjanmaru/Burmi februarja 2012.  

 

Na skupnih parlamentarnih skupščinah se sestajajo poslanci Evropskega parlamenta in poslanci iz 

tretjih držav, da bi razpravljali o skupnih izzivih, vključno z vprašanji s področja človekovih pravic 

in demokracije. Med vzpostavljenimi skupnimi parlamentarnimi skupščinami so: skupna 

parlamentarna skupščina AKP-EU, parlamentarna skupščina Unije za Sredozemlje, Evro-

latinskoameriška parlamentarna skupščina in parlamentarna skupščina Euronest.  

 

Parlamentarna skupščina Euronest je aprila 2012 sprejela dve zadevni resoluciji: o izzivih za 

prihodnost demokracije in o rešitvi položaja Julije Timošenko. Odbor za politične zadeve, 

človekove pravice in demokracijo parlamentarne skupščine Euronest je po tem nadalje ukrepal z 

obširnimi razpravami o vprašanjih iz teh resolucij, vključno s procesi demokratizacije, volitvami, 

svobodo medijev in vlogo civilne družbe. 
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Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU je leta 2012 sprejela več resolucij o različnih vprašanjih, 

ki vključujejo razsežnost človekovih pravic in v nekaterih primerih kršitve, storjene v državah AKP. 

Skupščina je razpravljala zlasti o kršitvah človekovih pravic v Libiji, Somaliji, na Maliju in v 

vzhodnem delu Demokratične republike Kongo. Preučila je tudi družbeni in okoljski vpliv rudarstva 

v državah AKP, kar zadeva človekove pravice delavcev in ljudi, ki živijo na območjih rudarske 

dejavnosti, ob čemer je opozorila, da je dostop do ustrezne hrane univerzalna človekova pravica. Na 

predsedstvu skupščine je bil izpostavljen tudi položaj Isaaca Davida in drugih političnih zapornikov 

v Eritreji ter primer Eskinderja Nege, znanega etiopskega novinarja. 

 

*** 

 

Te dejavnosti odražajo splošno zavezo Evropskega parlamenta, da bo konstruktivno prispeval k 

vključevanju človekovih pravic v zunanje ukrepe EU, kakor določajo temeljne pogodbe Evropske 

unije. Izziv za vse institucije EU pa bo, nove institucionalne ureditve in politična orodja uporabljati 

tako, da bo EU na tem področju v prihodnje še učinkovitejša.  
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Poročila Evropskega parlamenta o človekovih pravicah in demokraciji 

 
• Položaj žensk v Severni Afriki, 12. marec 2012 

• Človekove pravice v svetu in politika Evropske unije na tem področju, vključno s posledicami 

za strateško politiko EU o človekovih pravicah, 18. april 2012  

• Domnevna uporaba evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani 

ameriške obveščevalne agencije CIA, 11. september 2012  

• Strategija digitalne svobode v zunanji politiki EU, 11. december 2012 

• Strategija EU o človekovih pravicah. Resolucija Evropskega parlamenta o pregledu strategije 

EU o človekovih pravicah, 13. december 2012 

• Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2011 in politika Evropske 

unije na tem področju, 13. december 2012 
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Resolucije o kršitvah človekovih pravic, demokracije in pravne države (nujne resolucije) 
 

• Smrtna kazen v Belorusiji, zlasti primer Dimitrija Kanavaljava in Vladislava Kavaljova, 

februar 2012 

• Egipt: nedavni dogodki, februar 2012 

• Smrtna kazen na Japonskem, februar 2012 

• Trgovina z ljudmi na Sinaju, zlasti primer Solomona W., marec 2012 

• Palestina: racije izraelskih sil na palestinskih televizijskih postajah, marec 2012 
• Stanje človekovih pravic v Bahrajnu, marec 2012 

• Morebiten izstop Venezuele iz Medameriške komisije za človekove pravice, maj 2012  

• Stanje človekovih pravic v Azerbajdžanu, maj 2012 

• Položaj beguncev iz Severne Koreje, maj 2012 

• Človekove pravice in varnostne razmere na območju Sahela, junij 2012 

• Primeri nekaznovanja na Filipinih, junij 2012 

• Položaj etničnih manjšin v Iranu, junij 2012 

• Nasilje nad lezbijkami ter pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev v Afriki, 

julij 2012 

• Svoboda izražanja v Belorusiji, zlasti primer Andrzeja Poczobuta, julij 2012 

• Škandal s prisilnim splavom na Kitajskem, julij 2012 

• Južna Afrika: pokol stavkajočih rudarjev, september 2012 

• Preganjanje muslimanskega ljudstva Rohingja v Burmi, september 2012 

• Azerbajdžan: primer Ramila Safarova, september 2012 

• Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih, oktober 2012 

• Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj, oktober 2012 

• Razmere v Kambodži, oktober 2012 

• Razmere na področju človekovih pravic v Iranu, zlasti množične usmrtitve in nedavna smrt 

pisca bloga Satarja Beheštija, november 2012 

• Razmere v Burmi, zlasti nenehno nasilje v državi Rakhine, november 2012 

• Položaj migrantov v Libiji, november 2012 

• Razmere v Demokratični republiki Kongo, december 2012 

• Kastna diskriminacija v Indiji, december 2012 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//SL
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Druge resolucije o človekovih pravicah in demokraciji 

 
• Stališče Evropskega parlamenta o 19. zasedanju Sveta ZN za človekove pravice, 

16. februar 2012 

• Priporočilo Svetu o načinih za morebitno ustanovitev Evropske ustanove za demokracijo, 

29. marec 2012 

• Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu o posebnem predstavniku EU za človekove pravice, 

13. junij 2012 

• Razmere v Siriji, 16. februar 2012 

• Razmere v Ukrajini in primer Julije Timošenko, 24. maj 2012 

• Položaj žensk v vojni, 18. april 2012 

• Razmere v Burmi/Mjanmaru, 20. april 2012 

• Pohabljanje ženskih spolnih organov, 14. junij 2012 

• Spremljanje volitev v Demokratični republiki Kongo, 18. junij 2012 

• Politična uporaba sodstva v Rusiji, 13. september 2012 

• Razmere v Siriji, 13. september 2012 

• Volitve v Belorusiji, 26. oktober 2012 

• Volitve v Gruziji, 26. oktober 2012 

• Razmere v Ukrajini, 13. december 2012 
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Delegacije pododbora za človekove pravice 

 
• Ženeva/posebno zasedanje Sveta ZN za človekove pravice, 5.–7. marec 2012 

• Jemen, 1.–4. maj  

• New York/Generalna skupščina ZN (skupaj z Odborom za zunanje zadeve), 28.–31. oktober 

• Bahrajn, 18.–21. december  

• Turčija (vključno s sirsko mejo), 19.–21. december  
 

Predstavitve v pododboru za človekove pravice 

 
• Medameriški mehanizem za človekove pravice 

• Človekove pravice v Rusiji s poudarkom na diskriminaciji, svobodi združevanja in pravni 

državi 

• Prakse skritih izročitev in pridržanj. Kako med bojem proti terorizmu zavarovati človekove 

pravice?  

• Pravosodje v državah arabske pomladi Odgovornost za kršitve človekovih pravic, prehodna 

pravosodna ureditev in reforma pravosodja  

• Spoštovanje človekovih pravic na Kitajskem 

• Vpliv finančne in gospodarske krize na človekove pravice  

• Človekove pravice in podnebne spremembe 

• Podjetništvo in človekove pravice: spodbujanje interesov družbe ter odgovorno in pregledno 

poslovno ravnanje  

• Človekove pravice v Iranu  

• Položaj človekovih pravic v Maliju 

 



 
9431/13  pt 174 
PRILOGA I DG C   SL 

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.  

 



 
9431/13  pt 176 
PRILOGA I DG C   SL 

 

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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