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Θέμα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τη δημοκρατία 2015-2019

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες το κείμενο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου όσον αφορά
το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2015-2019 όπως εγκρίθηκε από
το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-2019

Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, 20 Ιουλίου 2015

1.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την κοινή ανακοίνωση με τίτλο «τα ανθρώπινα
δικαιώματα ως κύρια παράμετρος του θεματολογίου της ΕΕ», όπως υποβλήθηκε από την
Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο εγκρίνει νέο σχέδιο δράσης για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019. Με αυτό το σχέδιο
δράσης, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προάγει και να
προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να στηρίζει τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο.

2.

Με βάση το στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και το
σχέδιο δράσης 2012-2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε σημαντική πρόοδο προς τη
βελτίωση του αντίκτυπου και της συνοχής των ενεργειών της στον τομέα των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η ΕΕ έχει περαιτέρω αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές
για βασικά ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, προώθησε με επιτυχία δράση σε πολυμερές
επίπεδο και βελτίωσε την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύνολο της
εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Επίσης, το Συμβούλιο χαιρετίζει το σημαντικό έργο του ειδικού
εκπροσώπου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Σταύρου Λαμπρινίδη, ο οποίος
συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την προβολή της πολιτικής
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και εκφράζει πλήρη πολιτική στήριξη για το έργο του.
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3.

Οι σημερινές πολύπλοκες κρίσεις και οι εκτεταμένες παραβιάσεις και καταπατήσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών επιβάλλουν ολοένα πιο
αποφασιστικές προσπάθειες από την ΕΕ. Αυτό το σχέδιο δράσης θα επιτρέψει στην ΕΕ να
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις μέσα από πιο εστιασμένη δράση, συστηματική και
συντονισμένη χρήση των μέσων που έχει στη διάθεσή της και βελτιωμένο αντίκτυπο των
πολιτικών και των εργαλείων της επιτόπου. Η ΕΕ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάληψη
ευθύνης από τοπικούς θεσμούς και μηχανισμούς και στη συνεργασία μαζί τους,
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και με
την κοινωνία των πολιτών. Η ΕΕ θα προωθήσει τις αρχές της απαγορεύσεως των διακρίσεων,
της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών. Η ΕΕ θα εξασφαλίσει επίσης
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση συγκρούσεων και
κρίσεων στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θα ενσωματώσει περαιτέρω τα
ανθρώπινα δικαιώματα στις εξωτερικές πτυχές των πολιτικών της ΕΕ προκειμένου να
εξασφαλίσει μεγαλύτερη συνοχή των πολιτικών, ιδίως στους τομείς της μετανάστευσης, του
εμπορίου και των επενδύσεων, της συνεργασίας για την ανάπτυξη και της καταπολέμησης
της τρομοκρατίας.

4.

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του συνόλου της ατζέντας περί ανθρώπινων
δικαιωμάτων και δημοκρατίας, όπως αντικατοπτρίζεται στο στρατηγικό πλαίσιο του 2012 για
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, το οποίο εξακολουθεί να καθοδηγεί τις δράσεις
της Ένωσης, και στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα
συμπεράσματα του Συμβουλίου και τα έγγραφα στρατηγικής. Η ΕΕ θα συνεχίσει να προάγει
και να προασπίζει τον οικουμενικό και αδιαίρετο χαρακτήρα όλων των δικαιωμάτων του
ανθρώπου από κοινού με χώρες από όλες τις περιοχές του κόσμου, σε στενή συνεργασία με
διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και με την κοινωνία των πολιτών. Η ΕΕ θα εντείνει
τις προσπάθειές της για να προωθήσει ένα ασφαλές και απαραίτητο περιβάλλον στο οποίο η
κοινωνία των πολιτών και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης μπορούν να ανθήσουν. Η ΕΕ
υπογραμμίζει την ουσιαστική συμβολή παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ειρήνη και την ασφάλεια, τη σταθερότητα
και την ευημερία.
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5.

Το Συμβούλιο επικροτεί το σημαντικό ρόλο που παίζει η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προώθηση μιας συνεπούς και ομοιογενούς εφαρμογής της
πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ. Το σχέδιο δράσης θα εφαρμοστεί με τη στενή
συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τακτική διαβούλευση με ενδιαφερόμενα
μέρη, ιδίως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να βελτιώσει τη
δημόσια διπλωματία και την επικοινωνία αναφορικά με τις δράσεις της στον τομέα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης θα
πραγματοποιηθεί το 2017, η οποία θα συμπέσει με την ενδιάμεση επανεξέταση των
εξωτερικών μέσων χρηματοδότησης προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή. Το
Συμβούλιο καλεί όλους τους εταίρους να συμβάλουν στην επιτυχία αυτού του σχεδίου
δράσης και να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε ολόκληρο τον
κόσμο.

Παράρτημα: Σχέδιο δράσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σκοπός του παρόντος σχεδίου δράσης είναι να συνεχιστεί η υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, με
επαρκή ευελιξία ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται. Βασίζεται στην υφιστάμενη δέσμη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις
πολιτικές στήριξης της δημοκρατίας της ΕΕ στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης 1, κυρίως στις κατευθυντήριες γραμμές, τη δέσμη εργαλείων και άλλες
συμφωνημένες θέσεις της ΕΕ, καθώς και στα διάφορα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Το παρόν σχέδιο δράσης καλύπτει τις πτυχές της εξωτερικής δράσης της ΕΕ που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου δράσης, είναι σημαντικό να συνεργαστούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα,
λαμβάνοντας υπόψη τους διακριτούς θεσμικούς ρόλους και αρμοδιότητες τους, και ότι, ενδεχομένως, το σχέδιο δράσης υλοποιείται από τα κράτη μέλη. Η
ευθύνη για τη διεξαγωγή των δράσεων που απαριθμούνται εναπόκειται στην Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο, με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), καθώς και στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων αρμοδιοτήτων τους όπως ορίζονται
στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2. Ο Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα συμβάλει στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης
σύμφωνα με την εντολή του. Το σχέδιο δράσης καλύπτει την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και η υλοποίησή του θα επανεξεταστεί το 2017.

1
2

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τις υποψήφιες χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο της πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ.
Οι αποφάσεις για τα συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής του παρόντος σχεδίου δράσης θα ληφθούν σύμφωνα με τις Συνθήκες. Το σχέδιο δράσης δεν θίγει τον καταμερισμό
αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τη δήλωση αριθ. 13 των Συνθηκών.
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Σχέδιο πίνακα του νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019)

Στόχος

Δράση

Χρονοδιάγρα
μμα

Αρμοδιότητα

Ι. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
α) Παροχή ολοκληρωμένης στήριξης στους δημόσιους οργανισμούς
1. Στήριξη της ικανότητας
των εθνικών οργανισμών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
(ΕΟΑΔ)
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α.

Αναγνώριση και στήριξη του καίριου ρόλου των ΕΟΑΔ ως ανεξάρτητων Εν εξελίξει
οργανισμών και επιβεβαίωση της δέσμευσης της ΕΕ για στήριξη και συνεργασία
ιδίως με τους οργανισμούς που τηρούν τις αρχές των Παρισίων. Καταβολή
προσπαθειών για την ενίσχυση της συμμετοχής των ΕΟΑΔ στις διαδικασίες
διαβούλευσης σε επίπεδο χώρας, ιδίως όσον αφορά τον διάλογο περί
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις μεταρρυθμίσεις σε τρίτες χώρες.

Υπηρεσίες της
Επιτροπής
(Επιτ.),
Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία
Εξωτερικής
Δράσης
(ΕΥΕΔ), κράτη
μέλη (ΚΜ)

β.

Ενίσχυση, στο πλαίσιο της Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής των ΕΟΑΔ, των Έως το 2017
ικανοτήτων των οργανισμών με καθεστώς «A», στήριξη της αναβάθμισης των
οργανισμών με καθεστώς «B» για τη μετάβασή τους σε καθεστώς «Α» και
συνεργασία με τα περιφερειακά και διεθνή δίκτυά τους. Το σχετικό έργο θα
πρέπει να ενσωματωθεί στην επόμενη ενδιάμεση περίοδο προγραμματισμού
των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ.

Επιτ.,
ΚΜ

γ.

Διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ ΕΟΑΔ στα κράτη μέλη της ΕΕ και ΕΟΑΔ Εν εξελίξει
στις χώρες εταίρους.

Επιτ., ΚΜ
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2. Στήριξη της ακεραιότητας
των εκλογικών
διαδικασιών και ενίσχυση
των οργάνων διαχείρισης
εκλογών

3.

Στήριξη των ικανοτήτων
των κοινοβουλευτικών
οργάνων
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α.

Ενίσχυση του ρόλου και της ικανότητας των οργάνων διαχείρισης εκλογών και Εν εξελίξει
της εμπιστοσύνης των πολιτών σε αυτά με σκοπό την ανεξάρτητη και
αποτελεσματική διοργάνωση αξιόπιστων και διαφανών εκλογών χωρίς
αποκλεισμούς, ιδίως μέσω της ενίσχυσης ειδικά αφιερωμένου διαλόγου και
μακροπρόθεσμης στρατηγικής στήριξης για την προαγωγή της ακεραιότητας των
εκλογικών διαδικασιών.

Επιτ., ΕΥΕΔ,
ΚΜ

β.

Ενθάρρυνση του συμμετοχικού και χωρίς αποκλεισμούς διαλόγου καθ’ όλη τη Εν εξελίξει
διάρκεια του δημοκρατικού κύκλου μεταξύ των οργάνων διαχείρισης εκλογών
και των κύριων ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής
των πολιτικών κομμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,
μεταξύ άλλων, μέσω της πρόσβασής τους σε πληροφορίες και της επίβλεψης
όλων των σταδίων της εκλογικής διαδικασίας. Ενίσχυση της κατάρτισης των
παρατηρητών εθνικών εκλογών.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

γ.

Ενθάρρυνση της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών και των ατόμων που Εν εξελίξει
ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες σε όλα τα στάδια της εκλογικής
διαδικασίας.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

α.

Στήριξη της ανάπτυξης των νομοθετικών, δημοσιονομικών και εποπτικών Εν εξελίξει
προνομίων των κοινοβουλίων, παροχή συνδρομής στα κοινοβούλια για τη
διοργάνωση δημόσιων συζητήσεων με αντικείμενο ζητήματα μεταρρυθμίσεων
καίριας σημασίας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των σχετικών διεθνών
υποχρεώσεων και προτύπων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιτ., ΕΥΕΔ,
ΚΜ

β.

Προσθήκη της κοινοβουλευτικής παραμέτρου στα προγράμματα χρηστής Έως το 2017
διακυβέρνησης της ΕΕ και των κρατών μελών της και δημοσιονομική στήριξη.

Επιτ.,
ΚΜ
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4. Στοχευμένη στήριξη στα
συστήματα δικαιοσύνης

α.

β.

5. Παροχή ολοκληρωμένης
στήριξης στους δημόσιους
οργανισμούς

α.

β.

6. Ενίσχυση της συνεργασίας
με μηχανισμούς των ΗΕ
και περιφερειακούς
μηχανισμούς ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της
δημοκρατίας
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α.

β.

Έως το 2017

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ,
ΚΜ

Επιτ.,

Εν εξελίξει

Επιτ.,
ΚΜ

ΕΥΕΔ,

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.

Προώθηση του διαλόγου και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη ικανοτήτων Εν εξελίξει
μεταξύ των περιφερειακών μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη
δημοκρατία.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

Συνδυασμός της μεταρρύθμισης των δικαστηρίων (ποινικών και πολιτικών) με την
κατάλληλη κατάρτιση των επαγγελματιών του νομικού κλάδου για να ενισχυθεί η
προβολή των διεθνών προτύπων και υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
στήριξη της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, μεταξύ άλλων, μέσω
εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και συνδρομή στις εγκαταστάσεις κράτησης
προκειμένου οι συνθήκες κράτησης να ευθυγραμμισθούν με τα διεθνή πρότυπα.
Παρακολούθηση και προαγωγή σε διμερές και πολυμερές επίπεδο της συμμόρφωσης
των χωρών εταίρων με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη και σε δίκαιη δίκη σε όλα τα στάδια της δικαστικής διαδικασίας.
Κινητοποίηση, ενδεχομένως, της τεχνικής συνεργασίας και στήριξης. Προαγωγή της
ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας. Διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε
τοπικό επίπεδο.
Συνέχιση της ενίσχυσης της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου με τη
στήριξη της διάκρισης των εξουσιών, της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας των
δημοκρατικών θεσμών. Προώθηση του ρόλου των εγχώριων φορέων στις
μεταρρυθμιστικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων, στις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ώστε
να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη τα συμφέροντα των διαφόρων ενδιαφερομένων
μερών.
Προώθηση της σύστασης εξειδικευμένων φορέων στον τομέα της καταπολέμησης της
διαφθοράς που μεριμνούν για τη λογοδοσία των δημοσίων οργανισμών. Ενίσχυση της
ικανότητας και της εμπειρογνωμοσύνης της δημόσιας διοίκησης και των φορέων
καταπολέμησης της διαφθοράς για να καταρτίζουν και να υλοποιούν πολιτικές με
ακεραιότητα και ορθή διαχείριση των δημόσιων πόρων.
Ενίσχυση της παραμέτρου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στο
πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕ με οργανισμούς και μηχανισμούς των ΗΕ και
περιφερειακούς οργανισμούς και μηχανισμούς, επιδιώκοντας ιδίως συνέργειες και
κοινές πρωτοβουλίες σε θεματικά ζητήματα καίριας σημασίας και σε σημαντικές
πολυμερείς εκδηλώσεις.
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β) Ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών
7. Προώθηση ισχυρότερης
σύμπραξης με οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών
(ΟΚΠ) τρίτων χωρών,
συμπεριλαμβανομένων
των κοινωνικών εταίρων
και μεταξύ αρχών,
κοινοβουλίων και ΟΚΠ

8. Ενδυνάμωση των ΟΚΠ που
υπερασπίζονται τα
δικαιώματα των γυναικών
και των κοριτσιών

10897/15
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α.

Διευκόλυνση και στήριξη των διαρθρωμένων ανταλλαγών, μεταξύ άλλων, μέσω της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων μεταξύ κυβέρνησης, μελών του
Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των
κοινωνικών εταίρων.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

β.

Περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας των ΟΚΠ να μεριμνούν για τη λογοδοσία των
κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των
ΟΚΠ και της προώθησης του πολυμερούς διαλόγου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και της αγωγής του πολίτη.

Εν εξελίξει

Επιτ.,
ΚΜ

ΕΥΕΔ,

γ.

Βελτίωση της ποιότητας των διαβουλεύσεων που διοργανώνει η ΕΕ σε τοπικό επίπεδο,
ιδίως με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών
οι απόψεις της κοινωνίας των πολιτών. Ενθάρρυνση του πολυμερούς διαλόγου (αρχών,
ΟΚΠ, ΕΕ και άλλων φορέων) στο πλαίσιο των ανά χώρα χαρτών πορείας των
αντιπροσωπιών της ΕΕ για τη συνεργασία με την κοινωνία πολιτών.

Εν εξελίξει

Επιτ.,
ΚΜ

ΕΥΕΔ,

δ.

Αναβάθμιση της δέσμευσης της ΕΕ με πολιτικά κόμματα και κινήματα πολιτών με στόχο
την ενδυνάμωση του πολιτικού πλουραλισμού, του ρόλου των κομμάτων στην
υποστήριξη υπεύθυνων οργανισμών και πρακτικών, καθώς και των εθνικών
μεταρρυθμιστικών διαδικασιών χωρίς αποκλεισμούς.

Εν εξελίξει

Επιτ.,
ΚΜ

ΕΥΕΔ,

Στήριξη των γυναικείων οργανώσεων και των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
(ΥΑΔ) στο έργο τους για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και υπεράσπισή
τους και ενθάρρυνσή τους ώστε να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο στην απαίτηση
λογοδοσίας των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε θέματα ισότητας των φύλων και
δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών. Ενθάρρυνση των υπευθύνων λήψης
αποφάσεων για συμμετοχή σε διάλογο με τις οργανώσεις των γυναικών και τους ΥΑΔ.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ
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9. Ενίσχυση της στήριξης των
υπερασπιστών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
(ΥΑΔ), μεταξύ άλλων, σε
διεθνή και περιφερειακά
φόρα

10. Αντιμετώπιση των
απειλών για την κοινωνία
των πολιτών
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α. Αναβάθμιση της συνεχούς στήριξης των ΥΑΔ με τα εξής: εξέταση περιπτώσεων ΥΑΔ που
διατρέχουν κίνδυνο, μεταξύ άλλων, σε επισκέψεις, διαλόγους και αποστολές υψηλού
επιπέδου· αντιμετώπιση της ατιμωρησίας σε περιπτώσεις παραβιάσεων των δικαιωμάτων
των ΥΑΔ· ενίσχυση του καταμερισμού ευθυνών και του συντονισμού μεταξύ
αντιπροσωπιών της ΕΕ και πρεσβειών των κρατών μελών για δράσεις προστασίας των ΥΑΔ·
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τους σχετικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένων
συστημάτων παροχής προσωρινού καταφυγίου και έκδοσης θεωρήσεων έκτακτης ανάγκης·
συνέχιση της στήριξης και της συνεργασίας με μηχανισμούς των ΗΕ και περιφερειακούς
μηχανισμούς για την προστασία των ΥΑΔ· ενίσχυση της στήριξης πολυμερών πρωτοβουλιών
για τους ΥΑΔ και την κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο μηχανισμών των ΗΕ
και περιφερειακών οργανισμών.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

β. Συχνότερη διοργάνωση δραστηριοτήτων προβολής στις αγροτικές περιοχές και πιο
συστηματική στήριξη προς τους ΥΑΔ που εργάζονται για τα δικαιώματα των γυναικών, των
ΛΟΑΔΔ, καθώς όσων προασπίζονται τα δικαιώματα και την ένταξη των ατόμων που
ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

α.

Προώθηση και στήριξη της νομοθεσίας, των πολιτικών και των μηχανισμών που έχουν
σχεδιαστεί για την προστασία των ΥΑΔ, ιδίως, ενίσχυση της εφαρμογής των σχετικών
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και του μηχανισμού της ΕΕ για τους ΥΑΔ, που
δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα
ανθρώπινα δικαιώματα (EIDHR).

Έως το 2017

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

Β.

Παρακολούθηση και εκτίμηση του νομικού περιβάλλοντος (π.χ. νόμων και κανονισμών)
και αντιμετώπιση των αυθαίρετων διαδικασιών, της χρηματοοικονομικής παρενόχλησης
ή των περιορισμών, ιδίως όσον αφορά την εξωτερική χρηματοδότηση) για την κοινωνία
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, και προορατικός
εντοπισμός και αναφορά απειλών κατά της κοινωνίας των πολιτών,
συμπεριλαμβανομένων των αντιποίνων και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των εν
λόγω απειλών.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ
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γ.

Εναντίωση, μέσω δημόσιων και μη δημόσιων μηνυμάτων, σε αδικαιολόγητους
περιορισμούς της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, στον
περιορισμό της δράσης της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε προσπάθειες
παρεμπόδισης του έργου της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ΥΑΔ,
όπως είναι η επιβολή ποινών σε ΥΑΔ, διασφαλίζοντας ότι τα εν λόγω θέματα θίγονται
τακτικά σε διμερείς συνεδριάσεις, στον διάλογο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και σε
φόρουμ των ΗΕ και περιφερειακά φόρουμ.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

II. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
11. Προστασία και προαγωγή
της ελευθερίας της
έκφρασης εντός και εκτός
Διαδικτύου
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α.

Εναντίωση - σε διμερές επίπεδο και σε πολυμερή και περιφερειακά φόρουμ - σε
νομοθεσία, κανονισμό ή κυβερνητική πίεση που περιορίζει αδικαιολόγητα την
ελευθερία της έκφρασης. Λήψη δραστικών μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση
της βίας κατά δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων και άλλων παραγόντων των
μέσων μαζικής ενημέρωσης, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να εργάζονται σε
συνθήκες ασφάλειας και προστασίας, εντός και εκτός Διαδικτύου, απαλλαγμένοι από
τον φόβο άσκησης βίας, πολιτικής πίεσης, λογοκρισίας και δίωξης. Στήριξη των
προσπαθειών για την ενίσχυση των ελεύθερων, πολυφωνικών και ανεξάρτητων μέσων
ενημέρωσης.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

β.

Διασφάλιση ότι ο σεβασμός της ελευθερίας γνώμης και έκφρασης ενσωματώνεται στη
χάραξη πολιτικών και προγραμμάτων που αφορούν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας,
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον
κυβερνοχώρο, την πρόσβαση σε πληροφορίες και σε άλλες σχετικές πολιτικές της ΕΕ.

Έως το 2017

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

γ.

Προώθηση του διαλόγου, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε πολυμερή φόρουμ, όσον
αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων. Καταβολή
προσπαθειών ώστε να διασφαλισθεί ότι η νομοθεσία και οι διαδικασίες των κρατών για
την εποπτεία των επικοινωνιών τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές
δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ
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12. Προαγωγή και προστασία
της ελευθερίας θρησκείας
και πεποιθήσεων

α.

β.

γ.

13.
Καταπολέμηση
των α.
βασανιστηρίων, της βάναυσης
μεταχείρισης
και
της
θανατικής ποινής

β.

10897/15
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Διασφάλιση ότι η ελευθερία θρησκείας και πεποιθήσεων εξακολουθεί να Έως το 2017
αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα των σχέσεων με τρίτες χώρες
καθώς και σε πολυμερή φόρουμ, σε στενή συνεργασία με τους σχετικούς
φορείς. Προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και ενίσχυση της
προβολής των διαφόρων συνιστωσών της ελευθερίας θρησκείας και
πεποιθήσεων στα θεσμικά όργανα, στις αντιπροσωπίες της ΕΕ και στις
πρεσβείες των κρατών μελών.
Ενθάρρυνση και υποστήριξη των σχετικών πρωτοβουλιών των χωρών εταίρων Εν εξελίξει
και άλλων ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την ελευθερία θρησκείας και
πεποιθήσεων, ιδίως όσων αποσκοπούν στην προστασία και στην προαγωγή των
δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες,
επιτρέποντάς τους να εκφράζουν τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους
χωρίς το φόβο βίας, διακρίσεων, πολιτική πίεσης, λογοκρισίας ή δίωξης.
Προώθηση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου και του ρόλου Έως το 2017
των θρησκευτικών και άλλων ηγετών στην εξασφάλιση της ελευθερίας της
θρησκείας και πεποιθήσεων.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

Εξάλειψη των βασανιστηρίων και της βάναυσης μεταχείρισης (πρόληψη, Εν εξελίξει
λογοδοσία και αποκατάσταση) και της θανατικής ποινής (κατάργηση, αναστολή
και ελάχιστα πρότυπα) με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω πολιτικού διαλόγου και
διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποστήριξη των χωρών εταίρων,
των ανεξάρτητων εθνικών προληπτικών μηχανισμών και της κοινωνίας των
πολιτών. Ενσωμάτωση στις δραστηριότητες της ΕΕ διασφαλίσεων κατά της
θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων και της βάναυσης μεταχείρισης, μεταξύ
άλλων, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της διαχείρισης
κρίσεων.
Εκπόνηση συνεκτικής προσέγγισης που θα εξετάζει τη σχέση μεταξύ της Έως το 2017
θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης
ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, των εξωδικαστικών συνοπτικών ή
αυθαίρετων εκτελέσεων, των βίαιων εξαφανίσεων και των αυθαίρετων
συλλήψεων και κρατήσεων.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ
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γ.

14. Προάσπιση της ισότητας
των φύλων, των
δικαιωμάτων των
γυναικών, της
χειραφέτησης και
συμμετοχής γυναικών και
κοριτσιών

α.

β.

γ.
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Ανάληψη κοινών δράσεων για την προαγωγή της πλήρους απαγόρευσης των
βασανιστηρίων, σε στενή συνεργασία με τα ΗΕ, τους περιφερειακούς οργανισμούς και
την κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων, με τη στήριξη της δεκαετούς παγκόσμιας
πρωτοβουλίας (πρωτοβουλία στο πλαίσιο της σύμβασης κατά των βασανιστηρίων),
προκειμένου να έχει επικυρωθεί και τεθεί σε εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο η
σύμβαση κατά των βασανιστηρίων (CAT) των ΗΕ έως το 2024· προώθηση της
επικύρωσης και εφαρμογής του προαιρετικού πρωτοκόλλου (OPCAT) της εν λόγω
σύμβασης και του δεύτερου προαιρετικού πρωτοκόλλου του διεθνούς συμφώνου για τα
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, με σκοπό την κατάργηση της θανατικής ποινής.
Επίσπευση της υλοποίησης των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων για τα δικαιώματα
των γυναικών που ανελήφθησαν στη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), στο πλαίσιο της πλατφόρμας δράσης του
Πεκίνου, στη δήλωση του Καΐρου για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη, και στο
θεματολόγιο για την ανάπτυξη μετά το 2015.
Στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης και της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, να δοθεί
προτεραιότητα στις δράσεις που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην προστασία της
σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας των γυναικών και κοριτσιών μέσω δράσεων
που συμβάλλουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας των
γυναικών από τη βία, με ιδιαίτερη προσοχή στην εξάλειψη του ακρωτηριασμού των
γυναικείων γεννητικών οργάνων, των γάμων παιδιών και των καταναγκαστικών γάμων
και της βίας λόγω φύλου και της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων· στα
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματά τους και τη φωνή και τη συμμετοχή
τους σε κοινωνικά και πολιτικά φόρουμ· στην ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης
που θα διαδεχθεί το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη
χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη 2010-2015
(GAP).
Προώθηση και ενίσχυση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών,
μεταξύ άλλων, μέσω νέας στρατηγικής για την ισότητα των ευκαιριών γυναικών και
ανδρών και ενίσχυση της λογοδοσίας, σε συνοχή με τη γενική πολιτική της ΕΕ για την
ισότητα των φύλων.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ,
Επιτροπή,
Συμβούλιο
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15. Προώθηση, προστασία και
πραγμάτωση των
δικαιωμάτων του παιδιού

16. Καλλιέργεια
περιβάλλοντος
καταπολέμησης των
διακρίσεων
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α.

Στήριξη των προσπαθειών των χωρών εταίρων για την προώθηση, την Εν εξελίξει
προστασία και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών, με ιδιαίτερη
έμφαση στην ενίσχυση των συστημάτων για την προστασία των παιδιών από τη
βία, την εκμετάλλευση, την κακομεταχείριση και την παραμέληση.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

β.

Στήριξη των χωρών εταίρων για την προώθηση, την προστασία και την Εν εξελίξει
πραγμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού, με ιδιαίτερη προσοχή στα
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην
εκπαίδευση, την υγεία και τη σίτιση, την κοινωνική προστασία και την
καταπολέμηση των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, πάντοτε με γνώμονα
το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

γ.

Προώθηση της επικύρωσης των προαιρετικών πρωτοκόλλων της σύμβασης των Εν εξελίξει
ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού: σχετικά με τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες
συγκρούσεις, σχετικά με την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία και
εξέταση του ενδεχομένου προσχώρησης στο προαιρετικό πρωτόκολλο σχετικά
με Διαδικασία Επικοινωνίας.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ,

α.

Εκπόνηση εργαλειοθήκης της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων, όπου Έως το 2016
θα περιγράφονται τα μέσα λήψης μέτρων καταπολέμησης όλων των μορφών
διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών διακρίσεων.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο

β.

Προαγωγή της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με τις χώρες εταίρους σχετικά Εν εξελίξει
με στρατηγικές και πολιτικές για την καταπολέμηση του ρατσισμού, των
φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της συναφούς μισαλλοδοξίας.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

ΑΣ/γομ
DGC 2B
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γ.

Στήριξη των προσπαθειών των χωρών εταίρων και των σχετικών πρωτοβουλιών των ΗΕ,
καθώς και περιφερειακών οργανισμών με στόχο την προστασία και την προαγωγή των
δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και συνεργασία με τους
εκπροσώπους τους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για τα
ζητήματα αυτά.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

δ.

Περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ σύμφωνα με τη διακήρυξη των ΗΕ για τα
δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και το τελικό έγγραφο της Παγκόσμιας
Διάσκεψης για τους αυτόχθονες πληθυσμούς του 2014.

Έως το 2016

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

ε.

Συνέχιση της συνεργασίας σε διμερές και πολυμερές επίπεδο με τρίτες χώρες,
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών, για την εξάλειψη των
διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΔΔ. Ενίσχυση της προβολής και της προληπτικής
αντιμετώπισης των θεμάτων ΛΟΑΔΔ από το προσωπικό των θεσμικών οργάνων, των
αντιπροσωπιών της ΕΕ και των πρεσβειών των κρατών μελών και βελτίωση της στήριξης
τοπικών ΟΚΠ που εργάζονται σε θέματα ΛΟΑΔΔ.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, ΚΜ,
Συμβούλιο,
Επιτ.

στ.

Εντατικοποίηση της προώθησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες στην
εξωτερική δράση της ΕΕ μέσω της προαγωγής της ίσης πρόσβασης και πραγμάτωσης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με τη σύμβαση των ΗΕ
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD), στην οποία η ΕΕ είναι
συμβαλλόμενο μέρος. Ενσωμάτωση της παραμέτρου της αναπηρίας σε δράσεις για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και ανάληψη στοχοθετημένων δράσεων για την εξάλειψη των
φραγμών στην ισότιμη συμμετοχή τους και τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξής τους.
Στήριξη και ενίσχυση της λειτουργίας των μηχανισμών προώθησης, προστασίας και
παρακολούθησης της UNCRPD, σύμφωνα με το άρθρο 33. 2 αυτής, καθώς και σύστασή
τους στις χώρες εταίρους. Λήψη των μέτρων που απαιτούνται για την προσχώρηση της
ΕΕ στο προαιρετικό πρωτόκολλο της UNCRPD.

Εν εξελίξει

Επιτ., ΕΥΕΔ,
Συμβούλιο,
ΚΜ

ΑΣ/γομ
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ζ. Αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ειδικές

17. Προαγωγή
ολοκληρωμένου
θεματολογίου για την
προαγωγή των
οικονομικών, κοινωνικών
και πολιτιστικών
δικαιωμάτων (ΟΚΠΔ)

10897/15
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Εν εξελίξει
ανάγκες ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις διακρίσεις
λόγω ηλικίας.
α.
Ενίσχυση της προσοχής της ΕΕ στα ΟΚΠΔ στην εξωτερική πολιτική της, μεταξύ Εν εξελίξει
άλλων, κατά τον προγραμματισμό της εξωτερικής βοήθειας, υπογραμμίζοντας
παράλληλα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα και αλληλένδετα.
Έμφαση στη σαφή αναγνώριση της παραμέτρου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της υγείας, της εκπαίδευσης, της
πρόσβασης σε τροφή και νερό, ή του επιπέδου διαβίωσης. Προώθηση και
στήριξη της ανάπτυξης και αυξημένης κάλυψης εθνικών κατώτατων ορίων
κοινωνικής προστασίας και σταδιακή εφαρμογή υψηλότερων προτύπων
κοινωνικών εγγυήσεων.
β.
Ενίσχυση της δημιουργίας ικανοτήτων και ανάπτυξη πολιτικών και
επιχειρησιακών κατευθύνσεων ως προς τα οικονομικά, κοινωνικά και Εν εξελίξει
πολιτισμικά δικαιώματα ώστε να διασφαλιστεί ότι το σύνολο του αρμόδιου
προσωπικού της ΕΕ και των κρατών μελών, είναι ενημερωμένοι για τις διεθνείς
συνθήκες που αφορούν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα,
ιδίως εκείνες που αφορούν θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία
(θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)). Εξέταση του
ενδεχομένου προσχώρησης του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του Διεθνούς
Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα.
γ.
Εντατικοποίηση των προσπαθειών για την προστασία των υπερασπιστών Εν εξελίξει
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων,
που εργάζονται για την προάσπιση των οικονομικών, κοινωνικών και
πολιτισμικών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στους υπερασπιστές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται στα εργασιακά δικαιώματα,
τα σχετικά με την έγγεια ιδιοκτησία ανθρώπινα δικαιώματα, και τους
αυτόχθονες πληθυσμούς, στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, της «υφαρπαγής γαιών»
και της κλιματικής αλλαγής.

ΑΣ/γομ
DGC 2B
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ΚΜ
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18. Πρόοδος όσον αφορά τις
επιχειρήσεις και τα
ανθρώπινα δικαιώματα

α.

Δημιουργία ικανοτήτων και απόκτηση γνώσεων για την εφαρμογή των κατευθυντήριων
γραμμών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την
εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα
δικαιώματα και άλλων μέσων/πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην εφαρμογή των
κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ. Εν προκειμένω, ενίσχυση του ρόλου και της
εμπειρογνωμοσύνης των αντιπροσωπιών της ΕΕ και των πρεσβειών των κρατών μελών.
Ενίσχυση της προβολής των κατευθυντηρίων αρχών των ΗΕ και της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης στην εξωτερική δράση και τον διάλογο πολιτικής με κυβερνήσεις χωρών
εταίρων και περιφερειακούς οργανισμούς. Προαγωγή της έγκρισης εθνικών σχεδίων
δράσης (ΕΣΔ) από χώρες εταίρους. Προορατική ανάληψη δέσμευσης των επιχειρήσεων,
της κοινωνίας των πολιτών, των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για
θέματα επιχειρήσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έως το 2017

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

β.

Διασφάλιση ιδιαίτερης προσοχής στις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο
πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη,
συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή των
κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ.

Έως το 2016

Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΕΥΕΔ

γ.

Ανάπτυξη και υλοποίηση ΕΣΔ για την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ ή
ενσωμάτωση των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ σε εθνικές στρατηγικές εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης. Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη ΕΣΔ.

Έως το 2017

ΚΜ

III. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ
19. Μετάβαση από την
έγκαιρη προειδοποίηση
στην προληπτική δράση

10897/15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

α.

Προώθηση και βέλτιστη χρήση του νέου ενωσιακού συστήματος έγκαιρης
προειδοποίησης σε καταστάσεις συγκρούσεων, ως μέσου για την πρόληψη σοβαρών
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εν εξελίξει

β.

Διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής στους τομείς της υποβολής εκθέσεων για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και της ανάλυσης της έγκαιρης προειδοποίησης/των
συγκρούσεων, μεταξύ άλλων, μέσω της αντιμετώπισης των σχετικών κινδύνων
σύγκρουσης στο πλαίσιο διαλόγου και διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς.

Έως το 2016

ΑΣ/γομ
DGC 2B
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γ.

δ.
ε.

20. Ενίσχυση της ικανότητας
αντιμετώπισης
συγκρούσεων και κρίσεων
σε πολυμερές και
περιφερειακό επίπεδο
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Στήριξη δράσεων για την παρακολούθηση και την καταπολέμηση της
υποκίνησης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές παραβιάσεις και
καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε αποτρόπαια εγκλήματα.
Στήριξη δράσεων για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και του βίαιου
εξτρεμισμού, μέσω του εντοπισμού των γενεσιουργών αιτίων, της διατύπωσης
αντεπιχειρημάτων, της εκπαίδευσης με αντικείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα
και πρωτοβουλιών για την εδραίωση της ειρήνης που στοχεύουν τα παιδιά και
τη νεολαία.
Στήριξη του ρόλου των γυναικών στην πρόληψη των συγκρούσεων, τη
διαμεσολάβηση και την οικοδόμηση της ειρήνης.
Στήριξη της εκπόνησης προγραμμάτων πρόληψης, αντιμετώπισης και
(μακροπρόθεσμης) επανένταξης για παιδιά που πλήττονται από ένοπλες
συγκρούσεις, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, για παιδιά και γονείς που
πλήττονται (π.χ. ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, κοινωνικοοικονομική
επανένταξη, εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση βιοτικών δεξιοτήτων,
καθώς και αναζήτηση οικογενειών και οικογενειακή επανένωση).
Ενίσχυση της συνεργασίας και στήριξης του ειδικού συμβούλου των ΗΕ για την
πρόληψη γενοκτονιών και του ειδικού συμβούλου των ΗΕ για την ευθύνη
προστασίας, καθώς και άλλων διεθνών και περιφερειακών φορέων και ΟΚΠ που
δραστηριοποιούνται στην προληπτική δράση.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ
ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

Έως το 2017

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

β.

Στήριξη του έργου του ειδικού εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά Εν εξελίξει
σε ένοπλες συγκρούσεις, και ιδίως στήριξη της ανάπτυξης, της υλοποίησης και
της παρακολούθησης σχεδίων δράσης για τον τερματισμό και την πρόληψη
σοβαρών αδικημάτων σε βάρος παιδιών που πλήττονται από ένοπλες
συγκρούσεις, μεταξύ άλλων, μέσω δραστηριοτήτων υπεράσπισης και
προγραμματισμού.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

γ.

Υποστήριξη του έργου του ειδικού εκπροσώπου των ΗΕ για τη σεξουαλική βία Εν εξελίξει
στις συγκρούσεις, της ομάδας εμπειρογνωμόνων των ΗΕ και της δράσης των ΗΕ
για την ενίσχυση του συντονισμού των διεθνών προσπαθειών για την
καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και την αποτελεσματική διερεύνηση και
δίωξη των εγκλημάτων σεξουαλικής βίας.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

α.

ΑΣ/γομ
DGC 2B
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21. Υποστήριξη της
συμμόρφωσης με το
διεθνές ανθρωπιστικό
δίκαιο (ΔΑΔ)
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α.

Αξιολόγηση και αν είναι ανάγκη ενίσχυση της υλοποίησης των κατευθυντήριων Έως το 2016
γραμμών της ΕΕ σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ βάσει
των εν εξελίξει συζητήσεων για τη δημιουργία μηχανισμού συμμόρφωσης με το
ΔΑΔ.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

β.

Απολογισμός της εφαρμογής των δεσμεύσεων της ΕΕ κατά την 31η Διάσκεψη Εν εξελίξει
του Ερυθρού Σταυρού, προετοιμασία για την 32η διάσκεψη (Δεκέμβριος 2015)
και παρακολούθηση μέχρι την 33η Διάσκεψη το 2019.

ΕΥΕΔ
Συμβούλιο,
ΚΜ

γ.

Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικής δέουσας επιμέλειας που διασφαλίζει ότι η Έως το 2017
στήριξη της ΕΕ στις δυνάμεις ασφαλείας, ιδίως στο πλαίσιο αποστολών και
επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Aσφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), είναι
σύμφωνη με και συμβάλλει στην εφαρμογή της πολιτικής ανθρωπίνων
δικαιωμάτων της ΕΕ και συνάδει με την προαγωγή, προστασία και επιβολή του
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου, κατά περίπτωση.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο

δ.

Οσάκις ενδείκνυται, οι αρχηγοί αποστολών της ΕΕ, και οι ενδεδειγμένοι Έως το 2017
εκπρόσωποι της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων Αρχηγών μη στρατιωτικών
επιχειρήσεων της ΕΕ, Διοικητών Στρατιωτικών Επιχειρήσεων της ΕΕ και Ειδικών
Εντεταλμένων της ΕΕ, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν εκτίμηση της
κατάστασης από απόψεως ΔΑΔ στις αναφορές τους για συγκεκριμένο κράτος ή
σύγκρουση. Θα πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή πληροφορίες για
ενδεχόμενες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.
Οσάκις είναι εφικτό, οι αναφορές αυτές θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν
ανάλυση και προτάσεις για τη λήψη πιθανών μέτρων από την ΕΕ.

Επιτ., ΕΥΕΔ,
Συμβούλιο,
ΚΜ

ΑΣ/γομ
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22. Τερματισμός της
ατιμωρησίας, ενίσχυση της
λογοδοσίας και προώθηση
και στήριξη της
μεταβατικής δικαιοσύνης

23. Ενσωμάτωση της
παραμέτρου των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
σε όλες τις φάσεις
σχεδιασμού,
επανεξέτασης και
υλοποίησης της ΚΠΑΑ
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Έως το 2016

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

α.

Συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής της απόφασης 2011/168/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2011, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)
και του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της. Επισημοποίηση της καθιέρωσης
συζήτησης στρογγυλής τραπέζης μεταξύ ΕΕ και ΔΠΔ, η οποία θα δώσει τη
δυνατότητα στο αρμόδιο προσωπικό να προσδιορίσει κοινούς τομείς
ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες και να
διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών.

β.

Χάραξη και υλοποίηση πολιτικής της ΕΕ για τη μεταβατική δικαιοσύνη, μεταξύ Εν εξελίξει
άλλων, μέσω διαδικασίας χαρτογράφησης με σκοπό την καταγραφή των
εμπειριών, των προκλήσεων και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ
κατά την παροχή στήριξης στη μεταβατική δικαιοσύνη. Παροχή συγκεκριμένης
καθοδήγησης και επιμόρφωσης στο προσωπικό αποστολών της ΕΕ που
εργάζεται για τη μεταβατική δικαιοσύνη και σύσταση δικτύου μελών
προσωπικού από όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής και την ΕΥΕΔ, καθώς και τα
κράτη μέλη της ΕΕ, κατά περίπτωση, για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και
την προώθηση της συνοχής και της συνάφειας. Ενίσχυση της παρακολούθησης
και υποβολής εκθέσεων (μεταξύ άλλων μέσω των στρατηγικών για τα
ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα) και προώθηση του διαπεριφερειακού
διαλόγου για τη μεταβατική δικαιοσύνη με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας
μεταξύ περιφερειακών οργανισμών.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

α.

Εκπόνηση ειδικής ανά τομέα επιχειρησιακής καθοδήγησης για το προσωπικό Έως το 2017
των αποστολών ΚΠΑΑ που συνεργάζεται με την αστυνομία, τον στρατό, τις
σωφρονιστικές υπηρεσίες και το δικαστικό σώμα για την παροχή πρακτικών
οδηγιών προσανατολισμού για τον συνυπολογισμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, κατά περίπτωση, με
έμφαση στην προστασία των αμάχων, ιδίως δε των παιδιών, και τη χειραφέτηση
και συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών.

ΕΥΕΔ,
Συμβούλιο,
ΚΜ
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β.

γ.

Ανάπτυξη και εφαρμογή του νέου κοινού κώδικα δεοντολογίας για τις μη στρατιωτικές
αποστολές ΚΠΑΑ, μεταξύ άλλων, μέσω: προκαταρκτικής εισαγωγικής επιμόρφωσης του
προσωπικού πριν από την τοποθέτησή του, ειδικής ανά αποστολή επιμόρφωσης του
απεσταλμένου προσωπικού, εξειδικευμένης επιμόρφωσης του ανώτερου προσωπικού,
ευαισθητοποίησης του προσωπικού των αποστολών και των τοπικών πληθυσμών,
καθώς και κατάρτισης στατιστικών για τις παραβιάσεις του κώδικα. Λήψη παρόμοιων
μέτρων για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του προσωπικού που
αποστέλλεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις όσον αφορά τους κανόνες δεοντολογίας και
για να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες
πραγματοποιούνται αποστολές/επιχειρήσεις.
Ενίσχυση της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά την εφαρμογή
από την ΕΕ των αποφάσεων 1325 & 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και της
συνέχειας των αποφάσεων σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,
λαμβανομένων υπόψη της επανεξέταση υψηλού επιπέδου των ΗΕ και των
αναδυόμενων ζητημάτων (συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της
τρομοκρατίας, της αντιμετώπισης του βίαιου εξτρεμισμού, της εμπορίας ανθρώπων), και
με τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων προόδου σχετικά με την ολοκληρωμένη
προσέγγιση, την υιοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ενσωμάτωση των αρχών
της απόφασης 1325 του ΣΑΗΕ στον προγραμματισμό, την εφαρμογή και τον κύκλο
αναθεώρησης των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ, και τη βελτίωση της συμμετοχής
και του συντονισμού με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Έως το 2017

ΕΥΕΔ,
Συμβούλιο,
ΚΜ

Έως το 2016

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

Σύμφωνα με τη συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας (ΣΠΜΚ)
και το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση, ενίσχυση των διασφαλίσεων για τα
ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε διάλογο περί μετανάστευσης και κινητικότητας και
πλαίσιο συνεργασίας με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών σχέσεων
για την κινητικότητα και των κοινών θεματολογίων για τη μετανάστευση και την
κινητικότητα, καθώς και σε συμφωνίες και προγράμματα που αφορούν τη
μετανάστευση, μεταξύ άλλων με ανάλυση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Διασφάλιση της εισαγωγής της επιμόρφωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα έργα
δημιουργίας ικανοτήτων των υπηρεσιών μετανάστευσης και ελέγχου των συνόρων.

Έως το 2017

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

IV. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
24. Μετανάστευση/εμπορία
ανθρώπων/λαθραία
διακίνηση
μεταναστών/πολιτικές
ασύλου
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β.

Με βάση τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την υλοποίηση της στρατηγικής κατά της
εμπορίας ανθρώπων της ΕΕ, πλήρης συνυπολογισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
των δικαιωμάτων των προσφύγων και της προστασίας των θυμάτων στις συζητήσεις για
την εμπορία ανθρώπων, στο πλαίσιο των διαλόγων για την πολιτική, τη μετανάστευση
και την κινητικότητα, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τις χώρες
προτεραιότητας, καθώς και με τους διεθνείς περιφερειακούς οργανισμούς και τους
χορηγούς βοήθειας που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω χώρες προτεραιότητας. Οι
αντιπροσωπίες της ΕΕ στις χώρες προτεραιότητας θα αξιοποιήσουν πλήρως το
εντεταλμένο πρόσωπο επικοινωνίας για θέματα εμπορίας ανθρώπων και θα θέσουν τα
ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τις συζητήσεις της εμπορίας
ανθρώπων με τις αρχές της χώρας υποδοχής. Προώθηση της κύρωσης και της
εφαρμογής βασικών διεθνών συμβάσεων που αφορούν την εμπορία ανθρώπων και το
ζήτημα της καταναγκαστικής εργασίας.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

γ.

Εξέταση των ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με τη λαθραία
διακίνηση ανθρώπων μέσω πολιτικών διαλόγων, διαλόγων περί ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και άλλων διαλόγων με χώρες εταίρους. Ενθάρρυνση των αντιπροσωπιών
της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν εξ ολοκλήρου τους πόρους τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η
λαθραία διακίνηση ανθρώπων και η παράμετρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
λαμβάνονται συστηματικά υπόψη κατά τη συνεργασία τους με τις αρχές της χώρας
υποδοχής, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, τους διεθνείς οργανισμούς και
άλλους χορηγούς βοήθειας.
Στήριξη χωρών εταίρων για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των
προσφύγων και των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό χώρας, μεταξύ άλλων, με τη
δημιουργία ικανοτήτων και την προώθηση της επικύρωσης της Σύμβασης περί
προσφύγων του 1951 και του πρωτοκόλλου του 1967.
Στήριξη της βελτιωμένης πρόσβασης των μεταναστών στη δικαιοσύνη και την υγεία στις
χώρες προέλευσης και διέλευσης. Προαγωγή της βελτίωσης των συνθηκών κράτησης
των κρατουμένων μεταναστών και εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης των
παράνομων μεταναστών σε τρίτες χώρες. Ιδιαίτερη προσοχή εν προκειμένω στους
ευάλωτους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Έως το 2017

ΕΥΕΔ, ΚΜ

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

Εν εξελίξει

Επιτ., ΕΥΕΔ,
ΚΜ

δ.

ε.
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25. Πολιτική για το εμπόριο
και τις επενδύσεις

στ

Συνεργασία με τις κοινότητες της διασποράς εντός της ΕΕ και στις χώρες προορισμού
εκτός ΕΕ για την προώθηση της ευαισθητοποίησης στις χώρες προέλευσης όσον αφορά
τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι
πρόσφυγες στις χώρες διέλευσης και στήριξη των προσπαθειών των ομάδων της
διασποράς για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες
προέλευσής τους.

Έως το 2017

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

ζ..

Προσδιορισμός των χωρών προέλευσης στις οποίες οι παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων αποτελούν βασική αιτία φυγής και καλύτερη στοχοθέτηση του πολιτικού
διαλόγου και άλλων συζητήσεων και προγραμμάτων με σκοπό την αντιμετώπιση των εν
λόγω παραβιάσεων.

Έως το 2016

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

η.

Συνεχής εξέταση του θέματος των ανιθαγενών πληθυσμών στις σχέσεις με χώρες
προτεραιότητας. Επικέντρωση των προσπαθειών στην πρόληψη της εμφάνισης
ανιθαγενών πληθυσμών ως αποτέλεσμα συγκρούσεων, εκτοπισμού και διάλυσης
κρατών.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

α.

Παροχή στήριξης και ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής, επιβολής και
παρακολούθησης των δεσμεύσεων των δικαιούχων του Συστήματος Γενικευμένων
Προτιμήσεων (ΣΓΠ) + (συνθήκες και συμβάσεις της ΔΟΕ σχετικές με τα ανθρώπινα
δικαιώματα), μεταξύ άλλων, μέσω έργων με τους κύριους διεθνείς οργανισμούς και την
κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.

Έως το 2017

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

Εν εξελίξει

ΚΜ

.
β.

γ.

10897/15
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Συνέχιση της ανάπτυξης σθεναρής και μεθοδολογικά ορθής προσέγγισης για την
ανάλυση των επιπτώσεων των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών για τα
ανθρώπινα δικαιώματα σε εκ των προτέρων αξιολογήσεις αντίκτυπου, αξιολογήσεις
αντίκτυπου στη βιωσιμότητα και εκ των υστέρων αξιολογήσεις. Διερεύνηση τρόπων για
την επέκταση της υφιστάμενης ποσοτικής ανάλυσης στην αξιολόγηση του αντίκτυπου
των εμπορικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
συμπεριληφθούν στις νέες ή υπό αναθεώρηση διμερείς επενδυτικές συμφωνίες (ΔΕΣ)
που διαπραγματεύονται στο μέλλον με τρίτες χώρες διατάξεις για τον σεβασμό και την
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για την
εταιρική κοινωνική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στις
συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε επίπεδο ΕΕ.
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26. Αντιτρομοκρατική δράση
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δ

τόχευση στη συστηματική προσθήκη στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες Εν εξελίξει
της ΕΕ του σεβασμού των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών και κατευθυντήριων
γραμμών για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως αυτών που περιέχονται στις
κατευθυντήριες γραμμές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις του ΟΟΣΑ, το
παγκόσμιο σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, οι κατευθυντήριες αρχές για τις
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, η τριμερής
δήλωση αρχών σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική
πολιτική της ΔΟΕ, και το πρότυπο ISO 26000.

Επιτ.

ε.

Τακτική επανεξέταση του κανονισμού για το εμπόριο αντικειμένων που θα Εν εξελίξει
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή ή για βασανιστήρια
(1236/2005) και του κανονισμού σχετικά με τα είδη διπλής χρήσης (428/2009),
μετριασμός των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την ανεξέλεγκτη εξαγωγή
προϊόντων ΤΠΕ τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο που
οδηγεί σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΕΥΕΔ, Επιτ.

α.

Διασφάλιση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου τηρούνται Εν εξελίξει
πλήρως κατά την υλοποίηση της ενωσιακής ολοκληρωμένης δράσης κατά της
τρομοκρατίας, σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική στρατηγική της ΕΕ του 2005
και βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των προγραμμάτων, των νομοθετημάτων,
των πολιτικών και των μηχανισμών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στις
τρίτες χώρες, ώστε, παράλληλα, να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με το ΔΑΔ,
ανάλογα με την περίπτωση, και να καταστεί δυνατή η ανθρωπιστική δράση που
βασίζεται σε αρχές.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

β.

Διασφάλιση της ευρείας διάδοσης της αντιτρομοκρατικής καθοδήγησης της ΕΕ Έως το 2016
με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων, με συμμετοχή σε
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης επαγγελματιών του τομέα,
ιδίως για δραστηριότητες που εκτελούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού
συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη.

ΕΥΕΔ, Επιτ.
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27. Προώθηση μιας
προσέγγισης της
ανάπτυξης που θα
βασίζεται στα δικαιώματα

α.

β.

γ.

28. Ενίσχυση της συμβολής
των εκτιμήσεων
αντίκτυπου στο σεβασμό
των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

10897/15
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α.

Υλοποίηση της δέσμευσης της ΕΕ να προχωρήσει σε μια προσέγγιση της
συνεργασίας για την ανάπτυξη που θα βασίζεται στα δικαιώματα και θα
περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιδιώκοντας την πλήρη και
συγκεκριμένη ενσωμάτωσή της σε όλα τα αναπτυξιακά μέσα και
δραστηριότητες της ΕΕ, μέσω επιμόρφωσης και καθοδήγησης, στήριξης
ικανοτήτων, προσανατολισμένων στα αποτελέσματα κατευθυντήριων γραμμών
και κριτηρίων αξιολόγησης με σκοπό την επίτευξη της πλήρους ενσωμάτωσης
στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής μιας βάσει δικαιωμάτων
προσέγγισης της αναπτυξιακής συνεργασίας, το 2016, με στόχο την ενδιάμεση
επανεξέταση. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα επιδιώξουν όλο και περισσότερο την
ενσωμάτωση μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στα δικαιώματα στο πλαίσιο
των πολιτικών αναπτυξιακής συνεργασίας τους.
Αξιολόγηση της εφαρμογής του παραρτήματος 12 της πολιτικής δημοσιονομικής
στήριξης της ΕΕ για το 2012 που καθιερώνει την αξιολόγηση των θεμελιωδών
αξιών ως βασικό στοιχείο δημοσιονομικής στήριξης και, ειδικότερα, σε αυτό το
πλαίσιο, την πλήρη ενσωμάτωση μιας προσέγγισης με γνώμονα τα δικαιώματα
στις συμβάσεις τομεακών μεταρρυθμίσεων.
Διερεύνηση της δυνατότητας περαιτέρω εφαρμογής μιας προσέγγισης που θα
βασίζεται στα δικαιώματα σε συναφείς εξωτερικές μη αναπτυξιακές
δραστηριότητες. Συμβολή στις συζητήσεις για το δικαίωμα στην ανάπτυξη.
Αξιολόγηση των επιπτώσεων του θεματολογίου για την ανάπτυξη μετά το 2015
για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Με βάση την υφιστάμενη αξιολόγηση του αντίκτυπου των δράσεων της ΕΕ στα
θεμελιώδη δικαιώματα, συνεχής βελτίωση της ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στις αξιολογήσεις αντίκτυπου της Επιτροπής για προτάσεις με
εξωτερικό αντίκτυπο και, ενδεχομένως, σημαντικό αντίκτυπο στα ανθρώπινα
δικαιώματα. Εκπόνηση περαιτέρω κατευθυντήριων γραμμών για την ανάλυση
των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης
και των ικανοτήτων για το εν λόγω είδος ανάλυσης και εξασφάλιση σθεναρών
διαβουλεύσεων των σχετικών ομάδων ενδιαφερομένων που εκτίθενται σε
μεγάλους κινδύνους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Έως το 2016

Επιτ., ΕΥΕΔ,
Συμβούλιο,
ΚΜ

Έως το 2017

Επιτρ., ΕΥΕΔ

Έως το 2017

Επιτ., ΕΥΕΔ,
ΚΜ

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.
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β.

Ενσωμάτωση ανάλυσης των επιπτώσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εκ Εν εξελίξει
των υστέρων αξιολογήσεις από την Επιτροπή των παρεμβάσεων της ΕΕ που
έχουν εξωτερικές επιπτώσεις.

Επιτρ., ΕΥΕΔ

γ.

Διασφάλιση της πολιτικής συνοχής μεταξύ της ανάλυσης των επιπτώσεων στα Εν εξελίξει
ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στις εκτιμήσεις επιπτώσεων και
σε άλλα πολιτικά μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων
των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα, των διαλόγων περί
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοσιονομικής στήριξης/προγραμματισμού
των χρηματοδοτικών μέσων, με σκοπό την αντιμετώπιση προσδιορισμένων
δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των θετικών
επιπτώσεων.

ΕΥΕΔ, Επιτ.

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29. Ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας του
διαλόγου για τα
ανθρώπινα δικαιώματα
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Ανάπτυξη, κοινοποίηση και αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών που Έως το 2017
προσδιορίστηκαν στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών παρακολούθησης.

ΕΥΕΔ,
Συμβούλιο

β.

Διασφάλιση ότι η παράμετρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Εν εξελίξει
δημοκρατίας συνεκτιμάται στους διάφορους τομεακούς διαλόγους με χώρες
εταίρους και, συνεπώς, αποτελεί μέρος της συνολικής διμερούς στρατηγικής.

ΕΥΕΔ,
Συμβούλιο

γ.

Διασφάλιση του εσωτερικού και εξωτερικού συντονισμού στο πλαίσιο του Έως το 2017
διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου
διαλόγου μεταξύ ΕΕ και ΟΚΠ. Στο πλαίσιο των εξωτερικών διαλόγων για τα
ανθρώπινα
δικαιώματα,
καθορισμός
και
διεκπεραίωση
θεμάτων
προτεραιότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στα οποία η
ΕΕ μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

α.
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30. Βελτίωση της προβολής
και του αντίκτυπου των
στρατηγικών για τα
ανθρώπινα δικαιώματα
ανά χώρα (ΣΑΔΧ)
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δ.

Συνέχιση της ενσωμάτωσης της συνεργασίας στα φόρουμ των ΗΕ και άλλα διμερή
φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον διμερή πολιτικό διάλογο και συνεργασία
για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιδίωξη στενότερης συνεργασίας και προσδιορισμού
κοινών δράσεων, ιδίως με στρατηγικούς εταίρους. Συνεχής πίεση για παγκόσμια
προσχώρηση στα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπόνηση
κατευθυντήριων γραμμών για τη συστηματική χρήση τελικών παρατηρήσεων,
συστάσεων και εκθέσεων των οργάνων παρακολούθησης των Συνθηκών, και της
παγκόσμιας περιοδικής επισκόπησης και των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

ε.

Καθορισμός και εκτίμηση προτεραιοτήτων, στόχων, διαδικασιών, δεικτών προόδου για
τους διαλόγους και τις διαβουλεύσεις της ΕΕ περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να
διευκολυνθεί η αξιολόγησή τους.

Έως το 2017

ΕΥΕΔ,
Συμβούλιο

α.

Δρομολόγηση του δεύτερου γύρου των ανά χώρα στρατηγικών για τα ανθρώπινα
δικαιώματα σε τοπικό επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των διδαγμάτων που αντλήθηκαν
από τον πρώτο γύρο, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης διαβούλευσης με την κοινωνία
των πολιτών, και της σημασίας της δημόσιας διπλωματίας.

2015/2016

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ,
Συμβούλιο

β.

Ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων υλοποίησης των ΣΑΔΧ και της ανάλυσης της
δημοκρατίας στους πολιτικούς διαλόγους, στην υποβολή εκθέσεων και στις επισκέψεις
υψηλού επιπέδου.

Εν εξελίξει

γ.

Διασφάλιση της παρακολούθησης των ΣΑΔΧ μέσω κοινών ετήσιων εκθέσεων
υλοποίησης που υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

δ.

Διασφάλιση ότι στα προγράμματα βοήθειας της ΕΕ και των κρατών μελών λαμβάνεται
υπόψη και διευκολύνεται η υλοποίηση των προτεραιοτήτων των ΣΑΔΧ.

Εν εξελίξει

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ
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31. Έμφαση στην ουσιαστική
εφαρμογή των
κατευθυντήριων γραμμών
της ΕΕ για τα ανθρώπινα
δικαιώματα

32. Μεγιστοποίηση του
αντίκτυπου της
παρατήρησης εκλογών
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α.

Εντατικοποίηση της προβολής και διάδοσης των κατευθυντηρίων γραμμών και Έως το 2017
των σχετικών εγγράφων καθοδήγησης της ΕΕ και της κατάρτισης του
προσωπικού των αντιπροσωπιών της ΕΕ και των πρεσβειών των κρατών μελών,
μεταξύ άλλων, σε επίπεδο πρέσβεων.

Επιτ., ΕΥΕΔ,
ΚΜ

β.

Συστηματική υποβολή εκθέσεων για την εφαρμογή των κατευθυντήριων Έως το 2016
γραμμών και κατάρτιση ημερολογίων για τη δράση της ΕΕ σε συγκεκριμένα
θεματικά ζητήματα σε χώρες εταίρους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
συστηματικότερη παρακολούθηση μεμονωμένων υποθέσεων και να προωθηθεί
η τακτική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών κατά την εφαρμογή των
κατευθυντηρίων γραμμών.

Επιτ., ΕΥΕΔ,
ΚΜ

α.

Στήριξη και εκ νέου δέσμευση για την εφαρμογή της διακήρυξης αρχών (DOP) Έως το 2016
για τη διεθνή παρακολούθηση εκλογών και στενή συνεργασία με τους
οργανισμούς που εφαρμόζουν τη DOP στην μεθοδολογίας παρατήρησης, όπως
το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΕΥΕΔ,
Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

β.

Ενοποίηση των βέλτιστων πρακτικών για την ενσωμάτωση των συστάσεων των Εν εξελίξει
αποστολών εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ και των εκλογικών παρατηρητών
του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE/ODHIR)
στον πολιτικό διάλογο και στις δραστηριότητες στήριξης της δημοκρατίας της ΕΕ
και των κρατών μελών της.

ΕΥΕΔ,
ΚΜ

γ.

Ενίσχυση του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και της ολοκληρωμένης Έως το 2017
υλοποίησης όλων των πτυχών της στήριξης της ΕΕ και των κρατών μελών στον
εκλογικό κύκλο, με διερεύνηση καινοτόμων μηχανισμών παροχής βοήθειας.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ
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33. Διασφάλιση της
αποτελεσματικής χρήσης
και της βέλτιστης
αλληλεπίδρασης των
πολιτικών, των εργαλείων
και των χρηματοδοτικών
μέσων της ΕΕ
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α.

Αύξηση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας των υφιστάμενων Έως το 2017
ενωσιακών εργαλείων, χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών υποβολής
εκθέσεων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και την υποστήριξη της δημοκρατίας, (π.χ. ΕΜΔΔΑ, ΣΑΔΧ,
αναλύσεις και σχέδια δράσης για τη δημοκρατία, εκθέσεις από την
παρακολούθηση εκλογών, την εκλογική βοήθεια και αποστολές
παρακολούθησης, εκθέσεις προόδου σχετικά με τη διεύρυνση, εκθέσεις
προόδου και σχέδια δράσης για την ΕΠΓ, χάρτες πορείας για τη συμμετοχή της
κοινωνίας των πολιτών, αξιολογήσεις των θεμελιωδών αξιών για τις συμβάσεις
χρηστής διακυβέρνησης και ανάπτυξης, πλαίσια διαχείρισης κινδύνων για τη
δημοσιονομική στήριξη), λαμβανομένων υπόψη των διαδικασιών προσφυγής
για τα εν λόγω μέσα.

ΕΥΕΔ,
Επιτ.,
Συμβούλιο

β.

Ενίσχυση της ανάλυσης και της στήριξης της δημοκρατίας με βάση τα διδάγματα Έως το 2017
που αποκομίστηκαν και τα κενά εντοπίστηκαν από την 1η και 2η γενιά της
πιλοτικής δράσης για τη στήριξη της δημοκρατίας και ενίσχυση της ικανότητας
των αντιπροσωπιών της ΕΕ και των πρεσβειών των κρατών μελών της ΕΕ να
εργαστούν για τη δημοκρατία με συνεκτικό τρόπο.

ΕΥΕΔ,
Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

γ.

Περαιτέρω ανάπτυξη των μεθόδων εργασίας για τη διασφάλιση της βέλτιστης Εν εξελίξει
συνάρθρωσης του διαλόγου, της στοχοθετημένης υποστήριξης, των κινήτρων
και των περιοριστικών μέτρων.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ
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δ.

Αύξηση της συνάφειας μεταξύ στόχων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο δράσης και στις στρατηγικές ανά χώρα για
τα ανθρώπινα δικαιώματα και του προγραμματισμού της βοήθειας της ΕΕ και
των κρατών μελών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεκτίμηση των βέλτιστων
πρακτικών για την εφαρμογή των έργων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα
δικαιώματα και υιοθέτησή τους σε όλους τους κοινούς μηχανισμούς μάθησης.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ

ε.

Βελτίωση της συνοχής κατά την εφαρμογή των ρητρών για τα ανθρώπινα Έως το 2017
δικαιώματα που περιλαμβάνονται συστηματικά σε όλες τις νέες διεθνείς
συμφωνίες της ΕΕ.

ΕΥΕΔ, Επιτ.

στ.

Στήριξη της συνεχούς εκπόνησης δεικτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που Έως το 2017
έχει αναληφθεί από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα
ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό: (i) τη διευκόλυνση της μέτρησης της
εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της
επιγραμμικής δημοσίευσης δεικτών σε παγκόσμιο επίπεδο, και (ii) τη
συστηματοποίηση της συγκέντρωσης και χρήσης στοιχείων για την εφαρμογή
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εποπτεία των ορθών πρακτικών και των
διδαγμάτων που αντλήθηκαν.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

ζ.

Συστηματική συνεργασία με τα ΗΕ και με τους περιφερειακούς οργανισμούς Εν εξελίξει
(π.χ. Αφρικανική Ένωση, Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), Σύνδεσμος
Αραβικών Κρατών, Συμβούλιο της Ευρώπης, Οργανισμός για την Ασφάλεια και
τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), Σύνδεσμος κρατών της Νοτιοανατολικής
Ασίας (ASEAN), Ένωση της Νότιας Ασίας για την Περιφερειακή Συνεργασία
(SAARC), Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού (PIF), κ.λπ.) σχετικά με τις βέλτιστες
πρακτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενίσχυση της δημοκρατίας σε
όλες τις περιφέρειες.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
ΚΜ
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34. Βελτίωση της δημόσιας
διπλωματίας και της
επικοινωνίας για τα
ανθρώπινα δικαιώματα

α.

Βελτίωση της προσβασιμότητας και της προβολής της πολιτικής της ΕΕ για τα Έως το 2016
ανθρώπινα δικαιώματα χάρη στην αποτελεσματικότερη χρήση του Διαδικτύου
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων με μεγαλύτερη και πιο
ενοποιημένη διαδικτυακή παρουσία.

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

β.

Καλύτερη επικοινωνία σε εθνικό επίπεδο για την προσέγγιση και τη συνεργασία Έως το 2016
με την κοινωνία των πολιτών και το κοινό σχετικά για τις ανά χώρα
προτεραιότητες και δραστηριότητες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΕΥΕΔ, Επιτ.,
Συμβούλιο,
ΚΜ

_______________
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