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A Tanács következtetései az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó
cselekvési tervről (2015–2019)

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó cselekvési
tervről (2015–2019) szóló tanácsi következtetéstervezetet, amelyet a Tanács 2015. július 20-án
jóváhagyott.
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A TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEI AZ EMBERI JOGOKRA ÉS A DEMOKRÁCIÁRA
VONATKOZÓ CSELEKVÉSI TERVRŐL (2015–2019)
Külügyek Tanácsa, 2015. július 20.
1.

Üdvözölve „Az emberi jogok központi szerepének megőrzése az uniós menetrendben” című
közös közleményt, melyet az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai
Bizottság nyújtott be, a Tanács a 2015–2019-es időszakra új cselekvési tervet fogad el az
emberi jogokra és a demokráciára vonatkozóan. E cselekvési tervvel a Tanács megerősíti,
hogy az Európai Unió elkötelezett aziránt, hogy az emberi jogokat előmozdítsa és védje,
illetve a demokráciát támogassa világszerte.

2.

Az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó stratégiai keret és a 2012–2014-es cselekvési
terv alapján az Európai Unió jelentős eredményeket ért el az emberi jogokkal és a
demokráciával kapcsolatos tevékenységei hatásának és összehangoltságának javítása terén.
Az EU továbbfejlesztette a legfontosabb emberi jogi kérdésekkel kapcsolatos
iránymutatásokat, fokozta az emberi jogokat és a demokráciát érintő kétoldalú tevékenységek
hatékonyságát, sikeresen előmozdította a multilaterális tevékenységeket, továbbá javította az
emberi jogoknak az EU külső tevékenységeiben való horizontális érvényesítését. A Tanács
ezenfelül üdvözli az EU emberi jogi különleges képviselője, Sztávrosz Lambrinídisz által
végzett fontos munkát, mellyel nagyban hozzájárul az EU emberi jogi politikájának
hatékonyságához, összehangoltságához és láthatóságához. A Tanács kijelenti, hogy
maradéktalan politikai támogatást biztosít e munkához.
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3.

A mai világunkat bonyolult válságok jellemzik, az emberi jogokat és az alapvető
szabadságokat pedig széles körben megsértik, ezért az EU-nak még határozottabban kell
fellépnie. E cselekvési terv lehetővé fogja tenni, hogy az EU választ adjon e kihívásokra
célzottabb intézkedések, a rendelkezésére álló eszközök szisztematikus és koordinált
alkalmazása, valamint az uniós szakpolitikák és eszközök helyszínen kifejtett fokozott hatása
révén. Az EU külön hangsúlyt fog fektetni a helyi intézmények és mechanizmusok
szerepvállalására, illetve a velük való együttműködésre, ideértve a nemzeti emberi jogi
intézményeket és a civil társadalmat is. Az EU elő fogja mozdítani a
megkülönböztetésmentességnek, a nemek közötti egyenlőségnek, illetve a nők társadalmi
szerepvállalása növelésének az elveit. Az EU továbbá biztosítani fogja a konfliktus- és
válságmegelőzés és -rendezés terén az átfogó emberi jogi megközelítés alkalmazását,
szakpolitikáinak külső vonatkozásai terén pedig fokozni fogja az emberi jogok horizontális
érvényesítését annak érdekében, hogy garantálja a jobb szakpolitikai összehangoltságot,
különösen a migráció, a kereskedelem és a beruházás, valamint a fejlesztési együttműködés és
a terrorizmus elleni küzdelem terén.

4.

Az EU továbbra is elkötelezett az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos menetrend
maradéktalan végrehajtása mellett, amint ezt az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó
– az uniós tevékenységekre nézve továbbra is irányadó – 2012. évi uniós stratégiai keret is
tükrözte, illetve az EU emberi jogi iránymutatásai, a tanácsi következtetések és stratégiai
dokumentumok is kifejezték. Az EU az emberi jogok egyetemességét és oszthatatlanságát a
jövőben is előmozdítja és megvédi az összes térség országaival partnerségben, szoros
együttműködésben a nemzetközi és regionális szervezetekkel, illetve a civil társadalommal.
Az EU fokozni fogja erőfeszítéseit egy olyan biztonságos és támogató környezet előmozdítása
érdekében, melyben virágozhat a civil társadalom és a független média. Az EU hangsúlyozza
azt az alapvető hozzájárulást, melyet a civil társadalom szereplői és az emberijog-védők a
béke és biztonság, a stabilitás és a jólét érdekében nyújtanak.
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5.

A Tanács elismerését fejezi ki azért, hogy a főképviselő/alelnök és az Európai Bizottság
fontos szerepet játszik az EU emberi jogi politikájának következetes és összehangolt
megvalósítása érdekében. A cselekvési terv végrehajtására az Európai Parlament szoros
bevonásával, valamint az érintett érdekeltekkel – különösen a civil társadalmi szervezetekkel
– való rendszeres konzultációk mellett kerül sor. Az EU elkötelezett az emberi jogi
tevékenységeivel kapcsolatos nyilvános diplomácia és kommunikáció javítása iránt. A
cselekvési terv félidős felülvizsgálatára 2017-ben kerül majd sor, a külső finanszírozási
eszközök félidős felülvizsgálatával párhuzamosan, a fokozott összehangoltságot biztosítandó.
A Tanács felkéri a partnereket, hogy segítsék elő e cselekvési terv sikerét, és mozdítsák elő az
emberi jogokat és a demokráciát a világban.

Melléklet: Cselekvési terv
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MELLÉKLET

AZ EU EMBERI JOGOKRA ÉS DEMOKRÁCIÁRA VONATKOZÓ CSELEKVÉSI TERVE
Az EU célja e cselekvési tervvel az, hogy annak keretében folytassa az emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos stratégiai keretének végrehajtását, megfelelő
rugalmasságot hagyva a felmerülő új kihívások kezeléséhez. A cselekvési terv a külső tevékenység terén létező, uniós emberi jogi és a demokráciát támogató
politikákra épít 1, mindenekelőtt az uniós iránymutatásokra, eszköztárakra és egyéb elfogadott álláspontokra, valamint a különféle külső finanszírozási eszközökre,
különösen a demokrácia és az emberi jogok európai eszközére. A cselekvési terv az EU külső tevékenységének releváns emberi jogi aspektusaira terjed ki.
Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a cselekvési terv hatékony végrehajtását, fontos, hogy az európai intézmények együttműködjenek egymással,
miközben tiszteletben tartják eltérő intézményi szerepeiket és hatásköreiket, továbbá, hogy a cselekvési terv rájuk vonatkozó részeit a tagállamok is végrehajtsák.
A felsorolt tevékenységek elvégzéséért egyrészt a főképviselő/alelnök felel – az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) támogatása mellett –, másrészt a Bizottság, a
Tanács és a tagállamok, az Európai Unióról szóló szerződésben meghatározott hatásköreiknek megfelelően 2. Az EU emberi jogokkal foglalkozó különleges
képviselője megbízatásával összhangban hozzájárul a cselekvési terv végrehajtásához. A cselekvési terv a 2019. december 31-ig tartó időszakot öleli fel,
végrehajtásának felülvizsgálatára pedig 2017-ben fog sor kerülni.

1
2

Nem sérti a tagjelölt országokra és a potenciális tagjelöltekre az uniós bővítési politika keretében vonatkozó különös rendelkezéseket.
A cselekvési terv végrehajtását szolgáló konkrét lépésekről a Szerződésekkel összhangban kell határozni. A cselekvési terv nem érinti a hatásköröknek az EU és tagállamai
közötti felosztását, és a tervet a Szerződésekhez csatolt 13. sz. nyilatkozattal összhangban kell értelmezni.
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Tervezet – Az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó új cselekvési terv (2015–2019) táblázata

Célkitűzés

Fellépés

Határidő

Felelős

I. A HELYI SZEREPLŐK SZEREPVÁLLALÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE
a) Átfogó támogatás a közintézményeknek
1. A nemzeti emberi jogi
intézmények
kapacitásainak támogatása
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a. A nemzeti emberi jogi intézmények mint független intézmények döntő szerepének Folyamatos
elismerése és támogatása, valamint annak nyilvánvalóvá tétele, hogy az EU
különösen azon intézmények tekintetében elkötelezett a támogatás és az
együttműködés iránt, amelyek megfelelnek a párizsi elveknek; törekvés arra, hogy
megerősödjön ezen nemzeti emberi jogi intézmények részvétele az országos szintű
konzultációs folyamatokban, mindenekelőtt az emberi jogi párbeszédeket és
harmadik országok reformjait illetően.

a
Bizottság
szolgálatai
(BIZ),
EKSZ,
tagállamok

b. A nemzeti emberi jogi intézmények nemzetközi koordinációs bizottságával 2017-ig
összefüggésben az „A” státuszú intézmények kapacitásainak megerősítése, a „B”
státuszúak támogatása az „A” státusz megszerzésében, valamint az ezen
intézmények regionális és nemzetközi hálózataival való együttműködés; e
tevékenységek eredményét figyelembe kell venni az uniós külső finanszírozási
eszközök következő középtávú programozási időszakában.

BIZ,
EKSZ,
tagállamok

c. Az uniós tagállamok és a partnerországok emberi jogi intézményei közötti Folyamatos
együttműködés elősegítése.

tagállamok,
BIZ
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2. A választási folyamatok
szabályszerűségének
támogatása és a
választások
lebonyolításáért felelős
szervek megerősítése

3.

A parlamenti intézmények
kapacitásának támogatása
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a. A választásokat lebonyolító szervek szerepének növelése és kapacitásának erősítése Folyamatos
– különösen megerősített célzott párbeszédek és hosszú távú támogatási stratégia
révén – annak érdekében, hogy ezek a szervek önállóan és hatékonyan képesek
legyenek hiteles, inkluzív és átlátható választások lebonyolítására, és az e szervek
iránti bizalom fokozása.

BIZ, EKSZ,
tagállamok

b. A választásokat lebonyolító szervek és a kulcsfontosságú érdekeltek közötti, Folyamatos
részvételen alapuló és inkluzív párbeszéd ösztönzése a demokratikus ciklus egésze
során annak érdekében, hogy a politikai pártok és civil társadalmi szervezetek
nagyobb mértékben vegyenek részt a folyamatban, ezen belül több információval
rendelkezhessenek és a választási folyamat valamennyi szakaszát figyelemmel
kísérhessék; a hazai választási megfigyelők képzésének javítása.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

c. A nők és a marginalizált csoportokhoz tartozó személyek nagyobb mértékű Folyamatos
részvételének ösztönzése a választási folyamat minden szakaszában.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

a. A parlamentek jogalkotási, költségvetési és felügyeleti előjogai bővítésének Folyamatos
támogatása, valamint a parlamentek támogatása abban, hogy a kulcsfontosságú
reformkérdésekről nyilvános vitákat rendezzenek, kellőképpen figyelembe véve a
vonatkozó nemzetközi emberi jogi kötelezettségeket.

BIZ, EKSZ,
tagállamok

b. A parlamenti dimenzió beépítése az EU és az uniós tagállamok jó kormányzásra 2017-ig
irányuló programjaiba és a költségvetés-támogatásba.

BIZ,
EKSZ,
tagállamok
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4. Az igazságügyi rendszerek
célzott támogatása

5. Átfogó támogatás nyújtása
a közintézményeknek

6. Az emberi jogokra és a
demokráciára irányuló
ENSZ- és regionális
mechanizmusokkal
folytatott együttműködés
megerősítése

10897/15
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a. Az igazságügyi reformhoz kapcsolódóan (mind a büntetőjogi, mind a polgári jogi
területen) a jogi szakemberek megfelelő képzése annak érdekében, hogy jobban
ismerjék a nemzetközi emberi jogi normákat és kötelezettségeket; a bűnüldöző
szervek reformjának támogatása, többek között emberi jogi képzések révén, és a
fogvatartási létesítmények segítése abban, hogy az őrizet körülményeit hozzá
tudják igazítani a nemzetközi előírásokhoz.
b. Annak nyomon követése kétoldalú és többoldalú szinten, hogy a partnerországok
teljesítik-e az igazságszolgáltatáshoz való jog és a jogi eljárás minden szakaszában a
tisztességes eljáráshoz való jog biztosítása tekintetében fennálló nemzetközi
kötelezettségeiket, valamint mindezek előmozdítása; adott esetben technikai
együttműködés megvalósítása és technikai támogatás nyújtása; a bírói kar
függetlenségének előmozdítása; az igazságszolgáltatáshoz való jog megkönnyítése
helyi szinten.
a. A jó kormányzás és a jogállamiság erősítésének folytatása a hatalmi ágak
szétválasztásának, valamint a demokratikus intézmények függetlenségének és
elszámoltathatóságának támogatása révén; a hazai szereplők által a
reformfolyamatokban, többek között az alkotmányos reformokban játszott szerep
növelése annak érdekében, hogy a különböző érdekelt felek érdekei jobban
tükröződjenek.
b. Olyan szakosodott szervek létrehozásának a támogatása a korrupció elleni
küzdelem területén, amelyek hatáskörrel rendelkeznek közintézmények
elszámoltatására; a közigazgatási és a korrupció elleni küzdelemben részt vevő
szervek kapacitásának erősítése és szakértelmének növelése annak érdekében,
hogy a közforrások feddhetetlen és szabályszerű kezelése mellett dolgozzanak ki és
hajtsanak végre szakpolitikákat.
a. Az ENSZ- és a regionális szervezetekkel és mechanizmusokkal folytatott uniós
együttműködésen belül az emberi jogokat és a demokráciát érintő aspektusok
megerősítése, különösen a fontos többoldalú eseményeken a kulcsfontosságú
tematikus kérdésekkel kapcsolatos szinergiák és közös kezdeményezések
előmozdításával.
b. A párbeszéd és a kapacitásépítési kezdeményezések előmozdítása a regionális
emberi jogi, illetve demokráciával kapcsolatos mechanizmusok között.

2017-ig

EKSZ, BIZ,
tagállamok

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
tagállamok

Folyamatos

EKSZ,
BIZ,
tagállamok

Folyamatos

BIZ,
EKSZ,
tagállamok

Folyamatos

EKSZ, BIZ

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
tagállamok
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b) A civil társadalom élénkítése
7. A harmadik országok civil
társadalmi szervezeteivel –
ezen belül a szociális
partnerekkel – fenntartott,
valamint a hatóságok, a
parlamentek és a civil
társadalmi szervezetek
közötti partnerségek
megerősítése

8. A civil társadalmi
szervezetek képességének
növelése a nők és a lányok
jogainak megvédésére

10897/15
MELLÉKLET

a. Strukturált cserék elősegítése és támogatása – többek között a legjobb gyakorlatok Folyamatos
és a tanulságok megosztásával – a kormány tagjai, a parlamenti képviselők és a civil
társadalom között, beleértve a szociális partnerek képviselőit is.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

b. A civil társadalmi szervezetek kormányok elszámoltatására irányuló kapacitásának Folyamatos
további megerősítése, többek között a legjobb gyakorlatok civil társadalmi
szervezetek közötti cseréje révén, továbbá az érdekelt felek széles körének
bevonásával zajló párbeszédnek, valamint az emberi jogok és az állampolgári
ismeretek oktatásának az előmozdítása révén.

BIZ,
EKSZ,
tagállamok

c. Az EU által helyi szinten szervezett konzultációk minőségének javítása, különösen a Folyamatos
civil társadalom véleményének a szakpolitikák kidolgozása és végrehajtása során
történő figyelembevétele céljából; az érdekelt felek széles körének (hatóságok, civil
társadalmi szervezetek, EU és más szereplők) bevonásával zajló párbeszédek
ösztönzése az Unió küldöttségeinek a civil társadalommal való együttműködésre
vonatkozó országspecifikus ütemtervei részeként.

BIZ,
EKSZ,
tagállamok

d. A politikai pártokkal és polgári mozgalmakkal folytatott uniós együttműködés Folyamatos
fokozása a politikai pluralizmus erősítése, valamint a pártok azon szerepének
fokozása érdekében, hogy ösztönözzék az elszámoltatható intézményeket és
gyakorlatokat, csakúgy, mint az inkluzív nemzeti reformfolyamatokat.

BIZ,
EKSZ,
tagállamok

A női szervezetek és az emberijog-védők támogatása a nők és lányok jogainak Folyamatos
érvényesítése és védelme érdekében végzett munkájukban, valamint ösztönzésük
arra, hogy játszanak határozottabb szerepet a döntéshozók elszámoltatásában a
nemek közötti egyenlőséggel és a nők jogaival kapcsolatos kérdések tekintetében; a
döntéshozók ösztönzése arra, hogy folytassanak párbeszédet a nők szervezeteivel
és az emberijog-védőkkel.
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9. Az emberijog-védők
támogatásának
megerősítése a nemzetközi
és a regionális fórumokon
egyaránt

10. A civil társadalom
mozgásterét fenyegető
veszélyek kezelése
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a. Az emberijog-védők következetes támogatásának fokozása: a veszélyben lévő Folyamatos
emberijog-védők ügyeinek napirendre tűzése magas szintű látogatások,
párbeszédek és missziók során; a büntetlenség felszámolása az emberijog-védőkkel
szembeni erőszakos cselekmények esetében; a tehermegosztás és a koordináció
növelése az Unió küldöttségei és a tagállamok nagykövetségei között az emberijogvédők védelmével kapcsolatos tevékenységeket illetően; legjobb gyakorlatok
megosztása az olyan releváns mechanizmusokra vonatkozóan, mint például az
ideiglenesmenedék-rendszerek és a sürgősségi vízumok; az emberijog-védők
védelme érdekében tevékenykedő ENSZ- és regionális mechanizmusok
támogatásának és az ezekkel való együttműködésnek a folytatása; az emberijogvédők és a civil társadalom mozgásterével kapcsolatos többoldalú kezdeményezések
támogatásának fokozása, többek között az ENSZ és a regionális szervezetek szintjén.

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok

b. Annak biztosítása, hogy gyakrabban kerüljön sor tájékoztatási tevékenységekre a Folyamatos
vidéki területeken, valamint hogy szisztematikusabb támogatásban részesüljenek a
nők és az LMBTI személyek jogaival foglalkozó, valamint a marginalizálódott
személyek jogaiért és befogadásáért szót emelő emberijog-védők.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

a. Olyan jogszabályok, szakpolitikák és mechanizmusok előmozdítása és támogatása, 2017-ig
amelyek az emberijog-védők védelmét célozzák; mindenekelőtt a vonatkozó uniós
iránymutatások, valamint a demokrácia és az emberi jogok világszintű
előmozdításának finanszírozási eszköze keretében indított uniós emberijog-védelmi
mechanizmus végrehajtásának erősítése.

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok

b. A civil társadalomra – és ezen belül a szociális partnerekre – vonatkozó jogi (például Folyamatos
törvények és rendeletek) és támogatási környezet (például az önkényes eljárások,
pénzügyi zaklatások vagy korlátozások, különös tekintettel a külföldi
finanszírozásra) figyelemmel kísérése és értékelése, a civil társadalom mozgásterére
veszélyt jelentő tényezők – köztük a megtorlás – proaktív azonosítása, az azokról
való jelentéstétel, valamint fellépés azok ellen.

EKSZ, BIZ,
tagállamok
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c. Fellépés a békés gyülekezés és egyesülés szabadságának indokolatlan Folyamatos
korlátozásával, a civil társadalom mozgásterének korlátozásával és a civil
társadalom – ezen belül az emberijog-védők – által végzett munka akadályozásának
megkísérlésével szemben, nyilvános vagy nem nyilvános kommunikáció útján
egyaránt, biztosítva, hogy ezeket a kérdéseket rendszeresen felvessék a kétoldalú
találkozókon, az emberi jogi párbeszédek során, valamint ENSZ- és regionális
fórumokon.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

II. AZ EMBERI JOGI KIHÍVÁSOK KEZELÉSE
11. A véleménynyilvánítás
szabadságának védelme
online és offline

10897/15
MELLÉKLET

a. A kétoldalú kapcsolatok keretében, valamint multilaterális és regionális fórumokon Folyamatos
fellépés az olyan jogszabályokkal, szabályozásokkal és kormányzati nyomással
szemben, amelyek indokolatlanul korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát;
aktív lépések tétele az újságírókkal, bloggerekkel és más médiaszereplőkkel
szembeni erőszak megakadályozása és az ellene való fellépés érdekében, ezzel
lehetővé téve számukra, hogy online és offline környezetben is egyaránt
biztonságos körülmények között dolgozhassanak, és ne kelljen tartaniuk zaklatástól,
politikai elnyomástól, cenzúrától és üldöztetéstől; a szabad, sokszínű és független
média megerősítését célzó erőfeszítések támogatása.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

b. Annak biztosítása, hogy a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadsága 2017-ig
szerves részét képezze a terrorizmus és a számítástechnikai bűnözés elleni
küzdelmet, a kiberbiztonság fokozását és az információkhoz való hozzáférés
előmozdítását célzó szakpolitikáknak és programoknak, valamint más idevágó uniós
szakpolitikáknak.

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok

c. A párbeszéd előmozdítása – a kétoldalú kapcsolatok keretében és multilaterális Folyamatos
fórumokon egyaránt – a magánélet tiszteletben tartásához és az adatvédelemhez
való jogról; törekvés annak biztosítására, hogy az egyes államoknak a
kommunikáció megfigyelésére vonatkozó jogszabályai és eljárásai összhangban
álljanak a nemzetközi emberi jogi normák szerinti kötelezettségekkel.

EKSZ, BIZ,
tagállamok
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12. A vallás és a meggyőződés
szabadságának
előmozdítása és védelme

a. Az érintett érdekelt felekkel szorosan együttműködve annak biztosítása, hogy a 2017-ig
vallás és a meggyőződés szabadsága továbbra is fontos helyet kapjon a harmadik
országokkal fennálló kapcsolatok keretében, valamint a multilaterális fórumokon; a
legjobb gyakorlatok cseréjének előmozdítása, valamint a vallás és a meggyőződés
szabadságának különböző alkotóelemeivel kapcsolatos ismeretek elmélyítése a
parancsnokságok, az EU küldöttségei és a tagállamok nagykövetségei körében.
b. Az érintett partnerországok és más érdekelt felek kezdeményezéseinek ösztönzése Folyamatos
és támogatása a vallás és a meggyőződés szabadsága terén, különös tekintettel
azon kezdeményezésekre, amelyek célja a vallási kisebbségekhez tartozó személyek
jogainak védelme és előmozdítása, és annak lehetővé tétele a számukra, hogy
vallásukat vagy meggyőződésüket erőszaktól, megkülönböztetéstől, politikai
elnyomástól, cenzúrától vagy üldöztetéstől való félelem nélkül gyakorolhassák,
illetve nyilváníthassák ki.
c. A kultúrák és vallások közötti párbeszéd elősegítése, valamint a vallási és más 2017-ig
vezetők által a vallás és a meggyőződés szabadságának biztosítása terén betöltött
szerep előmozdítása.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

13. A kínzás, a bántalmazás és a. A kínzás és a bántalmazás (megelőzés, elszámoltathatóság és rehabilitáció), Folyamatos
a
halálbüntetés
elleni
valamint a halálbüntetés (eltörlés, moratórium és minimumszabályok) átfogó
küzdelem
kezelése politikai és emberi jogi párbeszédek révén, továbbá a partnerországok,
független nemzeti megelőzési mechanizmusok és a civil társadalom támogatása; a
halálbüntetés, a kínzás és a bántalmazás elleni biztosítékok beépítése az Unió
tevékenységeibe, beleértve a terrorizmusellenes és a válságkezelési
tevékenységeket is.
b. Koherens megközelítés kidolgozása a halálbüntetés, a kínzás és a kegyetlen, 2017-ig
embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés, a bírósági eljárás nélküli
azonnali és az önkényes kivégzések, az erőszakos eltüntetések, valamint az
önkényes letartóztatások és fogva tartások közötti kapcsolatokra vonatkozóan.

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok
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EKSZ, BIZ,
tagállamok

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok
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14. A nemek közötti
egyenlőségnek és a nők
jogainak az előmozdítása, a
nők és lányok társadalmi
szerepvállalásának és
részvételének ösztönzése

10897/15
MELLÉKLET

c. Együttes fellépések végrehajtása az ENSZ-szel, a regionális szervezetekkel és a civil
társadalommal szoros együttműködésben a kínzás abszolút tilalmának
előmozdítása érdekében, ezen belül a tízéves globális kezdeményezés
(Kezdeményezés a kínzás elleni egyezményért) támogatása a kínzás elleni ENSZegyezmény 2024-ig történő világszintű megerősítése és végrehajtása, illetve ezen
egyezmény fakultatív jegyzőkönyve megerősítésének és végrehajtásának
előmozdítása céljából, továbbá a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányához csatolt, a halálbüntetés eltörlésére irányuló Második
Fakultatív Jegyzőkönyv megerősítésének és végrehajtásának elősegítése érdekében.
a. A nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció)
minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményben, a pekingi cselekvési
platform keretében, a népesedésről és a fejlesztésről szóló kairói nyilatkozatban és
a 2015 utáni fejlesztési menetrendben a nők jogaival kapcsolatban foglalt
kötelezettségek végrehajtásának és vállalások teljesítésének a felgyorsítása.
b. Az EU külső tevékenysége és az uniós fejlesztési együttműködés keretében
kiemelten kell kezelni azokat az intézkedéseket, amelyek célja többek között a nők
és lányok testi és szellemi sértetlenségének védelme olyan tevékenységek révén,
amelyek hozzájárulnak a nők emberi jogainak és szabadságának az erőszakos
cselekményekkel szembeni védelméhez, különös figyelemmel a női nemi szervek
megcsonkításának, a gyermekek korai és kényszerházasságának, valamint a
konfliktusok során a nemi alapú és szexuális erőszaknak a felszámolására;
elsőbbséget kell biztosítani továbbá azoknak az intézkedéseknek is, amelyek a nők
és lányok gazdasági, szociális és kulturális jogainak előmozdítására, valamint
társadalmi és politikai fórumokon való szerepvállalásuk és részvételük elősegítésére
irányulnak; ezen felül ki kell dolgozni és végre kell hajtani „A nemek közötti
egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése a fejlesztési
együttműködés keretében (2010–2015)” című uniós cselekvési tervet (a nemek
közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési tervet) felváltó dokumentumot.
c. A nemek közötti egyenlőségnek és a nők társadalmi szerepvállalásának az
előmozdítása és megerősítése, többek között a nemek közötti esélyegyenlőségre
vonatkozó új stratégia révén, valamint az elszámoltathatóság növelése a nemek
közötti egyenlőségre vonatkozó átfogó uniós politikával összhangban.

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
tagállamok

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
tagállamok

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
tagállamok

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
Tanács
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15. A gyermekek jogainak
előmozdítása, védelme és
érvényesítése

16. A
megkülönböztetésmentess
ég kultúrájának ápolása

10897/15
MELLÉKLET

a. A gyermekjogok előmozdítására, védelmére és érvényesítésére irányuló Folyamatos
partnerországi
erőfeszítések
támogatása,
különös
figyelemmel
azon
gyermekvédelmi rendszerek megerősítésére, amelyek célja a gyermekek
erőszakkal, kizsákmányolással, bántalmazással és elhanyagolással szembeni
védelme.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

b. A partnerországok támogatása a gyermekek jogainak előmozdításában, Folyamatos
védelmében és érvényesítésében, hangsúlyt helyezve egyrészt az olyan gazdasági,
szociális és kulturális jogokra, mint az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, az
élelemhez és a szociális védelemhez való jog, másrészt a gyermekmunka
legrosszabb formái elleni küzdelemre, mindenkor a gyermek érdekeit szem előtt
tartva.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

c. A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez fűzött, a gyermekek fegyveres Folyamatos
konfliktusba történő bevonásáról, illetve a gyermekkereskedelemről,
gyermekprostitúcióról és gyermekpornográfiáról szóló fakultatív jegyzőkönyvek
megerősítésének az előmozdítása; valamint a kommunikációs eljárásokról szóló
fakultatív jegyzőkönyvhöz történő csatlakozás mérlegelése.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

a. Uniós megkülönböztetésmentességi eszköztár kidolgozása és annak keretében a 2016-ig
megkülönböztetés minden formájával, egyebek mellett a többszörös
megkülönböztetéssel szembeni intézkedések céljaira szolgáló eszközök felvázolása.

EKSZ, BIZ,
Tanács

b. A rasszizmussal, a faji megkülönböztetéssel, az idegengyűlölettel és az ezekhez Folyamatos
társuló intoleranciával kapcsolatos legjobb gyakorlatok partnerországokkal való
cseréjének előmozdítása.

EKSZ, BIZ,
tagállamok
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c. A partnerországok azon erőfeszítéseinek és az ENSZ, valamint a regionális Folyamatos
szervezetek azon vonatkozó kezdeményezéseinek a támogatása, melyek a
kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmét és előmozdítását célozzák,
továbbá együttműködés e személyek képviselőivel és az e területtel foglalkozó civil
társadalmi szervezetekkel.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

d. Az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozattal és az őslakos népekkel 2016-ig
foglalkozó 2014. évi világkonferencia záródokumentumával összhangban az e
területre vonatkozó uniós szakpolitika továbbfejlesztése.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

e. Az együttműködés folytatása harmadik országokkal két- és többoldalú szinten az Folyamatos
LMBTI személyekkel szembeni megkülönböztetés felszámolása érdekében, a civil
társadalom véleményét is figyelembe véve; az LMBTI-kérdésekkel kapcsolatos
ismeretek növelése és ezek proaktív kezelésének javítása a parancsnokságok, az
uniós küldöttségek és a tagállami nagykövetségek személyzete körében, valamint az
LMBTI-kérdésekkel foglalkozó civil társadalmi szervezetek támogatásának fokozása.

EKSZ,
tagállamok,
Tanács, BIZ

f.

BIZ, EKSZ,
Tanács,
tagállamok

A fogyatékossággal élő személyek jogainak nagyobb mértékű előmozdítása az EU Folyamatos
külső tevékenységei keretében, mégpedig az ilyen személyek emberi jogokhoz való
egyenlő hozzáférésének és emberi jogai gyakorlásának elősegítésével a
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek megfelelően,
amelynek az EU is részes fele; a fogyatékossággal élő személyek szempontjainak az
emberi jogi fellépésekbe történő általános beépítése, valamint a fogyatékossággal
élő személyek egyenlő részvételét gátló akadályok lebontására és társadalmi
befogadásuk javítására hivatott, célirányos fellépések kidolgozása; a
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtását
segítő, védő és ellenőrző mechanizmusok működésének támogatása és
megerősítése az egyezmény 33. cikke 2. bekezdésének megfelelően, beleértve e
mechanizmusok partnerországokban való kialakítását; az egyezmény fakultatív
jegyzőkönyvéhez való uniós csatlakozáshoz szükséges lépések megtétele.
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17. A gazdasági, szociális és
kulturális jogok
előmozdítására irányuló
átfogó menetrend
kialakításának elősegítése
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g. Az idősek emberi jogaival és sajátos szükségleteivel kapcsolatos ismeretek javítása,
különös figyelmet fordítva az életkor alapján történő hátrányos megkülönböztetés
problémájára.
a. Az EU külső politikáiban és ezen belül a külső támogatás programozásában a
gazdasági, szociális és kulturális jogokra helyezett hangsúly növelése, annak
kiemelésével, hogy az emberi jogok oszthatatlanok és egymással szorosan
összefonódnak; az emberi jogi dimenzió világos elismerésének hangsúlyozása az
olyan területeken, mint a szociálpolitika, az egészségügy, az oktatás, az élelmiszerés vízellátás vagy az életszínvonal; a nemzeti szociális védelmi minimumok
kidolgozásának és azok kiterjesztésének az előmozdítása és támogatása, valamint
szigorúbb szociális garanciák fokozatos bevezetése.
b. A kapacitásépítés megerősítése, valamint a gazdasági, szociális és kulturális jogokkal
kapcsolatos politikai és operatív iránymutatás kidolgozása annak biztosítására, hogy
minden érintett uniós és tagállami tisztviselő tájékoztatást kapjon a gazdasági,
szociális és kulturális jogokkal kapcsolatos nemzetközi szerződésekről és különösen
az alapvető munkaügyi elvekkel és jogokkal kapcsolatos nemzetközi szerződésekről
(ILO alapegyezmények); a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányához fűzött fakultatív jegyzőkönyvhöz történő csatlakozás
mérlegelése.
c. Azon emberijog-védők, köztük szociális partnerek védelmét célzó erőfeszítések
fokozása, akik a gazdasági, szociális és kulturális jogok védelme érdekében végzik
tevékenységüket, ezen belül is külön hangsúlyt helyezve azokra az emberijogvédőkre, akik a munkavállalói jogokkal, a földkérdéshez kapcsolódó emberi jogi
kérdésekkel és az őslakos népekkel foglalkoznak, egyebek mellett a földfoglalás és
az éghajlatváltozás összefüggésében.

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
tagállamok

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
tagállamok
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18. Előrelépés az üzleti
vállalkozások emberi jogi
felelőssége területén

a. Kapacitásépítés és az ismeretek fejlesztése az üzleti vállalkozások emberi jogi 2017-ig
felelősségére vonatkozó iránymutatások végrehajtásáról, különösen az üzleti
vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek és az irányelvek
végrehajtásához hozzájáruló egyéb eszközök/kezdeményezések tekintetében;
ebben az összefüggésében az uniós küldöttségek és a tagállami nagykövetségek
szerepének és szakértelmének megerősítése; az ENSZ-irányelvekkel és a vállalati
társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tudatosság fokozása a külső
tevékenységek, valamint a partnerországok kormányaival és a regionális
szervezetekkel folytatott szakpolitikai párbeszéd során; nemzeti cselekvési tervek
partnerországok általi elfogadásának az előmozdítása; proaktív együttműködés a
vállalkozásokkal, a civil társadalommal és a nemzeti emberi jogi intézményekkel az
üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségével kapcsolatos kérdésekben.
b. Annak biztosítása, hogy az üzleti vállalkozások emberi jogi felelőssége határozott 2016-ig
hangsúlyt kapjon a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó átfogó uniós
stratégiában, beleértve az ENSZ-irányelvek eredményes végrehajtására vonatkozó
prioritásokat is.
c. Az ENSZ-irányelvek végrehajtására vonatkozó nemzeti cselekvési tervek kidolgozása 2017-ig
és végrehajtása vagy az ENSZ-irányelvek beépítése a vállalati társadalmi
felelősségvállalásra vonatkozó nemzeti stratégiákba; a tapasztalatok és a legjobb
gyakorlatok megosztása a nemzeti cselekvési tervek kidolgozása során.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

a. Az új uniós korai konfliktus-előrejelző rendszer használatának mint a súlyos emberi Folyamatos
jogi jogsértések megelőzésére szolgáló eszköznek az előmozdítása.
b. Nagyobb koherencia biztosítása az emberi jogi beszámolók és a korai előrejelzés / 2016-ig
konfliktuselemzés területén, egyebek mellett az e területhez kapcsolódó
konfliktuskockázatok emberi jogi párbeszédek és konzultációk során történő
értékelése, valamint a nemzetközi és regionális szervezetekkel való fokozott
együttműködés révén.

EKSZ, Tanács,
tagállamok
EKSZ,
tagállamok

BIZ, Tanács,
EKSZ

tagállamok

III. A KONFLIKTUSOKKAL ÉS VÁLSÁGOKKAL KAPCSOLATOS ÁTFOGÓ EMBERI JOGI MEGKÖZELÍTÉS BIZTOSÍTÁSA
19. Elmozdulás a korai
előrejelzéstől a megelőző
intézkedések felé

10897/15
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20. A konfliktusok és válságok
többoldalú és regionális
kezelését lehetővé tevő
kapacitások fejlesztése

10897/15
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c. A súlyos emberi jogi jogsértésekre / visszaélésekre uszító cselekmények
megfigyelését és az ezek elleni fellépést célzó tevékenységek támogatása; a
gyűlöletbeszéd és az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelem keretében végzett
tevékenységek támogatása a kiváltó okok azonosításával, ellenpropaganda
kidolgozásával, emberi jogi neveléssel és békeépítési kezdeményezésekkel,
mindezek középpontjába a gyermekeket és fiatalkorúakat állítva.
d. A nők által a konfliktusmegelőzésben, a békeközvetítésben és a békeépítésben
játszott szerep támogatása.
e. A fegyveres konfliktusok által érintett gyermekeket célzó megelőzési, reagálási és
(hosszú távú) reintegrációs programok létrehozásának támogatása a helyi
közösségekkel, az érintett gyermekekkel és szülőkkel együttműködésben (pl.
pszichoszociális támogatás, társadalmi-gazdasági reintegráció, oktatás, a
mindennapi életben alkalmazható készségek elsajátítása, családfelkutatás és
családegyesítés).
a. Az ENSZ népirtás megelőzésével foglalkozó különleges tanácsadójával, az ENSZ
védelmi felelősséggel foglalkozó különleges tanácsadójával és a megelőző
tevékenységekben közreműködő más nemzetközi és regionális szereplőkkel és civil
társadalmi szervezetekkel való együttműködés fokozása, és támogatásuk erősítése.
b. Az ENSZ gyermekek és fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó különleges
képviselője munkájának és különösen a fegyveres konfliktusok által érintett
gyermekek ellen elkövetett súlyos jogsértések megszüntetésére irányuló cselekvési
tervek kidolgozásának, végrehajtásának és nyomon követésének támogatása,
egyebek mellett érdekérvényesítési és programozási tevékenységek révén.
c. Az ENSZ-nek a konfliktusok során elkövetett szexuális erőszakkal foglalkozó
különleges képviselője, illetve az ENSZ szakértői csoportjai által végzett munka,
valamint az azt célzó ENSZ-fellépés támogatása, hogy jobban összehangolják a
szexuális erőszak ellen irányuló nemzetközi erőfeszítéseket, az erőszakos szexuális
bűncselekményeket pedig ténylegesen kivizsgálják és büntetőeljárás alá vonják.

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
tagállamok

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
tagállamok
EKSZ, BIZ,
tagállamok

2017-ig

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
tagállamok

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
tagállamok

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
tagállamok
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21. A nemzetközi humanitárius
jog tiszteletben tartásának
támogatása
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a. A nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdításáról szóló uniós 2016-ig
iránymutatások végrehajtásának értékelése és adott esetben javítása a nemzetközi
humanitárius jog betartására irányuló mechanizmusról folyó megbeszélések
fényében.

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok

b. Az EU által a Vöröskereszt 31. konferenciáján tett kötelezettségvállalások Folyamatos
végrehajtásának áttekintése, a 32. konferencia (2015. december) előkészítése és az
e konferencia nyomán hozott intézkedések végrehajtása a 2019-ben sorra kerülő
33. konferenciáig.

EKSZ, Tanács,
tagállamok

c. Gondossági politika kidolgozása és végrehajtása annak biztosítására, hogy az EU 2017-ig
által a biztonsági erőknek – elsősorban a KBVP-missziók és -műveletek keretében –
nyújtott támogatás megfeleljen az EU emberi jogi politikájának és hozzájáruljon
annak végrehajtásához, továbbá összhangban álljon az adott esetben alkalmazandó
nemzetközi emberi jogi normák és nemzetközi humanitárius jog előmozdításával,
védelmével és érvényesítésével.

EKSZ, BIZ,
Tanács

d. Amennyiben releváns, az EU misszióvezetői és az EU megfelelő képviselői, többek 2017-ig
között az EU polgári műveleteinek vezetői, az EU katonai műveleteinek
parancsnokai és az EU különleges képviselői az adott államról vagy konfliktusról
szóló jelentésükbe belefoglalják a nemzetközi humanitárius jogi helyzet értékelését
is. Külön figyelmet kell szentelni az olyan információknak, amelyek a nemzetközi
humanitárius jog súlyos megsértésének valószínűségét jelzik, és amennyiben
megvalósítható, az említett jelentéseknek tartalmazniuk kell az EU által
meghozandó esetleges intézkedésekre vonatkozó elemzést és javaslatokat.

BIZ, EKSZ,
Tanács,
tagállamok

ac/agh
DGC 2B

19

HU

22. A büntetlenség
megszüntetése, az
elszámoltathatóság
erősítése, valamint az
átmeneti
igazságszolgáltatás
előmozdítása és
támogatása.

a. A Nemzetközi Büntetőbíróságról (NBB) szóló, 2011. március 21-i 2011/168/KKBP
tanácsi határozat és a határozat végrehajtásáról szóló cselekvési terv
végrehajtásának átfogó értékelése; az érintett személyzet részvételével zajló EU–
NBB-kerekasztal hivatalos létrehozása a közös érdeklődésre számot tartó területek
azonosítása, a vonatkozó tevékenységekkel kapcsolatos információcsere és a két
szervezet közötti jobb együttműködés biztosítása céljából.

b. Az átmeneti igazságszolgáltatásra vonatkozó uniós szakpolitika kidolgozása és Folyamatos
végrehajtása egyebek mellett az átmeneti igazságszolgáltatás uniós támogatása
során érzékelt kihívások, szerzett tapasztalatok és levont tanulságok feltérképezése
révén; konkrét iránymutatás és képzés biztosítása az átmeneti igazságszolgáltatás
területével foglalkozó uniós missziós személyzet számára; adott esetben a Bizottság
szolgálatainál, az EKSZ-nél és az uniós tagállamokban dolgozó, érintett
szakembereket felölelő hálózat létrehozása a legjobb gyakorlatok cseréje, valamint
a koherencia és a következetesség előmozdítása céljából; a nyomon követés és a
jelentéstétel fokozása (többek között az emberi jogi országstratégiákon keresztül),
és az átmeneti igazságszolgáltatásról szóló régióközi párbeszéd előmozdítása a
regionális szervezetek közötti együttműködés javítása céljából.

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok

23. Az emberi jogi
megfontolások beépítése a
KBVP keretében zajló
tervezési, felülvizsgálati és
végrehajtási
tevékenységek minden
szakaszába

a. Ágazatspecifikus operatív iránymutatások kidolgozása a KBVP-missziók keretében a 2017-ig
rendőri, katonai, büntetés-végrehajtási és igazságügyi szervekkel dolgozó
személyzet számára, az emberi jogok általános érvényesítésével és a nemzetközi
humanitárius joggal kapcsolatos gyakorlati útmutatás nyújtása céljából, adott
esetben hangsúlyt helyezve a polgári lakosság és különösen a gyermekek
védelmére, valamint a nők és a lányok társadalmi szerepvállalásának növelésére és
részvételére.

EKSZ, Tanács,
tagállamok
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b. A polgári KBVP-missziók új közös magatartási kódexének kidolgozása és 2017-ig
végrehajtása, többek között az alábbiak révén: kiküldetésre felkészítő és bevezető
képzések, misszióspecifikus képzések a kihelyezett állomány számára, speciális
vezetői képzések, tájékoztató kampányok a missziók során és a helyi lakosság
ismereteinek bővítése, valamint a kódex szabályainak megsértésére vonatkozó
statisztikák összeállítása; hasonló lépések tétele a katonai műveletekben részt vevő
személyzet körében a magatartási normák ismeretének javítása és a
missziók/műveletek körzetében élő helyi közösségek tudatosságának növelése
érdekében.
c. A nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. és 1820. sz. ENSZ BT-határozat és 2016-ig
az azokból következő határozatok uniós végrehajtására vonatkozó átfogó
megközelítés végrehajtásának megerősítése az ENSZ keretében sorra kerülő magas
szintű felülvizsgálat és a felmerülő kérdések (köztük a terrorizmus, az erőszakos
szélsőségesség és az emberkereskedelem elleni küzdelem) figyelembevételével, az
átfogó megközelítés tekintetében elért eredményekről való jelentéstétel
javításával, az 1325. sz. ENSZ BT-határozat elveinek a KBVP-missziók és -műveletek
tervezési, végrehajtási és felülvizsgálati ciklusába való beépítésére vonatkozó
stratégiai terv elfogadásával, valamint az uniós tagállamok részvételének
fokozásával és a velük folytatott koordináció javításával.

EKSZ, Tanács,
tagállamok

a. A migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítéssel, valamint az 2017-ig
európai migrációs stratégiával összhangban az emberi jogokra vonatkozó
biztosítékok megerősítése a harmadik országokkal folytatott migrációs és mobilitási
párbeszédek és együttműködési keretek mindegyike tekintetében, beleértve a
mobilitási partnerségeket és a közös migrációs és mobilitási programokat, továbbá
a migrációval kapcsolatos megállapodásokat, folyamatokat és programokat is,
többek között az emberi jogokra gyakorolt hatások elemzése révén; annak
biztosítása, hogy emberi jogokkal kapcsolatos képzési elemek épüljenek be a
bevándorlási és határigazgatási szervek részvételével zajló kapacitásépítési
projektekbe.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok

IV. A KOHERENCIA ÉS A KÖVETKEZETESSÉG JAVÍTÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE
24. Migráció/emberkereskedel
em/migránsok
csempészete/menekültügy
i politikák
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b. Az EU emberkereskedelem-ellenes stratégiájának végrehajtása érdekében már Folyamatos
megtett lépésekre alapozva az emberi jogok, a menekültjogok és az áldozatvédelem
teljes körű beépítése a kiemelt országokkal folytatott politikai, migrációs és
mobilitási, biztonsági és emberi jogi párbeszédek keretében az
emberkereskedelemről folyó megbeszélések, valamint az e kiemelt országokban
tevékeny nemzetközi és regionális szervezetekkel és támogatókkal folytatott
megbeszélések témái közé; a kiemelt országokban működő uniós küldöttségeknek a
lehető legnagyobb mértékben ki kell aknázniuk az emberkereskedelem
tekintetében összekötő személyként kijelölt képviselőjük tevékenységében rejlő
lehetőségeket, és emberi jogi vonatkozású kérdéseket kell felvetniük a fogadó
ország hatóságaival az emberkereskedelemről folytatott megbeszéléseken; az
emberkereskedelemmel és a kényszermunka kérdésével kapcsolatos legfőbb
nemzetközi egyezmények megerősítésének és végrehajtásának előmozdítása.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

c. Az embercsempészettel kapcsolatos emberi jogi kérdések kezelése a 2017-ig
partnerországokkal folytatott politikai, emberi jogi és egyéb párbeszédek
keretében; az uniós küldöttségek ösztönzése arra, hogy teljes mértékben aknázzák
ki erőforrásaikat annak biztosítása érdekében, hogy a fogadó ország hatóságaival,
valamint a civil társadalommal, nemzetközi szervezetekkel és más támogatókkal
folytatott
együttműködésük során következetesen
foglalkozzanak
az
embercsempészet kérdésével és annak emberi jogi vetületével.
d. A partnerországok támogatása a menekültek és a belső menekültek jogainak Folyamatos
előmozdítása és védelme érdekében, többek között kapacitásépítés révén; a
menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezmény és 1967. évi jegyzőkönyve
megerősítésének előmozdítása.
e. Annak támogatása, hogy a migránsok könnyebben igénybe vehessék az igazságügyi Folyamatos
eljárásokat és az egészségügyi ellátást a származási és tranzitországokban; annak
ösztönzése, hogy a harmadik országokban javítsák az őrizetbe vett migránsok
őrizetének körülményeit és alakítsák ki az illegális migránsok őrizetbe vételének
alternatíváit; e tekintetben különös figyelem fordítása a kiszolgáltatott migránsokra,
köztük a kísérő nélküli kiskorúakra.

EKSZ,
tagállamok
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25. Kereskedelem- és
beruházáspolitika

a.

b.

c.
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Az uniós és nem uniós célországokban élő diaszpórákkal való kapcsolatfelvétel
egyrészt annak érdekében, hogy származási országukban felhívják a figyelmet a
migránsokkal és menekültekkel szemben a tranzitországokban elkövetett emberi
jogi visszaélésekre, másrészt a diaszpóra-csoportok azon erőfeszítéseinek
támogatása érdekében, amelyek a származási országukban tapasztalható emberi
jogi problémák kezelésére irányulnak.
Azon származási országok azonosítása, ahol az emberi jogok megsértése jelentős
kényszerítő tényezőként hat, valamint a politikai párbeszéd és egyéb párbeszédek
és programok célzottabb alkalmazása e jogsértések kezelése érdekében.
A hontalanság kérdésének folyamatos napirenden tartása a kiemelt országokkal
fennálló kapcsolatok keretében; az erőfeszítések annak megakadályozására való
összpontosítása, hogy konfliktusokból, lakhelyelhagyásból és az államok
felbomlásából adódóan további hontalan népcsoportok jelenjenek meg.
A GPS+ kedvezményezettjei által tett kötelezettségvállalások (az érintett emberi
jogi
egyezmények
és
ILO-egyezmények)
tényleges
végrehajtásának,
érvényesítésének és nyomon követésének megerősítése és támogatása, többek
között a főbb nemzetközi szervek és a civil társadalom – ezen belül a szociális
partnerek – részvételével folyó projektek révén.
A kereskedelmi és beruházási megállapodások emberi jogokra gyakorolt hatásainak
előzetes hatásvizsgálatok, fenntarthatósági hatásvizsgálatok és utólagos
értékelések keretében történő elemzéséhez szükséges megbízható és
módszertanilag megalapozott megközelítés kialakításának a folytatása; annak
feltárása, hogy milyen módon bővíthető a már meglévő mennyiségi elemzés a
kereskedelmi és beruházási kezdeményezések emberi jogokra gyakorolt hatásának
értékelése tekintetében.
Az uniós tagállamok arra irányuló erőfeszítései, hogy a harmadik országokkal a
jövőben megtárgyalandó, új vagy módosított kétoldalú beruházási
megállapodásaikba – az uniós szinten tárgyalt megállapodásokban szereplő
rendelkezésekkel összhangban – az emberi jogok tiszteletben tartásával és érvényre
juttatásával kapcsolatos rendelkezéseket is belefoglaljanak, a vállalati társadalmi
felelősségvállalásra vonatkozó rendelkezéseket is beleértve.

2017-ig

EKSZ, BIZ,
tagállamok

2016-ig

EKSZ, BIZ,
tagállamok

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
tagállamok

Folyamatos

EKSZ, BIZ

2017-ig

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok

Folyamatos

tagállamok
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26. A terrorizmus elleni
küzdelem
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d. Törekvés arra, hogy az EU kereskedelmi és beruházási megállapodásaiba
következetesen belefoglalják azt, hogy tiszteletben kell tartani a vállalati társadalmi
felelősségvállalásra vonatkozó, nemzetközileg elismert elveket és iránymutatásokat,
így például az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó iránymutatását, az
ENSZ Globális Megállapodását, az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére
vonatkozó ENSZ-irányelveket, az ILO által kiadott, a multinacionális vállalatokra és a
szociális politikára vonatkozó elvekről szóló háromoldalú nyilatkozatot, valamint az
ISO 26000 szabványt.
e. A halálbüntetés vagy a kínzás során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló
(1236/2005/EK) rendelet, valamint a kettős felhasználású termékekről szóló
(428/2009/EK) rendelet rendszeres felülvizsgálata annak érdekében, hogy
csökkenteni lehessen az olyan számítástechnikai eszközök ellenőrizetlen kiviteléhez
társuló potenciális kockázatokat, amelyeket az emberi jogok megsértéséhez vezető
módon is fel lehet használni.
a. Az emberi jogok és a jogállamiság teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása az
EU terrorizmus elleni átfogó fellépésének végrehajtása során az Európai Unió 2005.
évi, terrorizmus elleni stratégiájával összhangban, továbbá annak biztosítása, hogy
az emberi jogok és a jogállamiság központi helyet kapjanak a harmadik országok
minden terrorizmus elleni programjában, jogszabályában, szakpolitikájában és
mechanizmusában, egyúttal biztosítva – adott esetben – a nemzetközi humanitárius
jog betartását és lehetővé téve az elveken nyugvó humanitárius segítségnyújtást.
b. Az emberi jogokra és a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó uniós
iránymutatások széles körű terjesztésének biztosítása, többek között tájékoztató
tevékenységek végzésével és a terület gyakorlati szakembereinek képzésével,
különösen a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz alapján folytatott
tevékenységek tekintetében.

Folyamatos

BIZ

Folyamatos

EKSZ, BIZ

Folyamatos

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok

2016-ig

EKSZ, BIZ
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27. A fejlesztés jogalapú
a. Annak az uniós kötelezettségvállalásnak a teljesítése, hogy a fejlesztési
megközelítésének érvényre
együttműködés jogalapú, minden emberi jogot magában foglaló megközelítés
juttatása
mentén működjön, arra törekedve, hogy az emberi jogok valamennyi uniós
fejlesztési eszközben és tevékenységben teljes körűen és kézzel fogható módon
érvényre jussanak, képzés és iránymutatás, kapacitástámogatás, eredményorientált
nyomonkövetési iránymutatások és értékelési kritériumok alkalmazásával annak
érdekében, hogy a teljes körű érvényesítés még a félidős felülvizsgálat idejére,
2016-ban megvalósuljon a fejlesztési együttműködés jogalapú megközelítése
végrehajtásának értékelésekor; az uniós tagállamok arra fognak törekedni, hogy
egyre növekvő mértékben integrálják a jogalapú megközelítést a fejlesztési
együttműködési politikáikba.
b. Az EU 2012-es költségvetés-támogatási politikája 12. melléklete végrehajtásának
értékelése, amely melléklet a költségvetés-támogatás alapvető elemeként
előirányzott egy, az alapvető értékekre vonatkozó értékelést, és e tekintetben
különösen a jogalapú megközelítésnek az ágazati reformokkal kapcsolatos
szerződésekbe való teljes körű integrálásának az értékelése.
c. Annak feltárása, hogy lehetséges-e még szélesebb körűen érvényre juttatni a
jogalapú megközelítést a nem fejlesztési jellegű külső tevékenységekben;
hozzájárulás a fejlesztéshez való jogról folytatott vitákhoz; azon hatások vizsgálata,
amelyeket a 2015 utáni fejlesztési menetrend gyakorol az emberi jogokra.
28. Annak elősegítése, hogy a
a. Az uniós fellépések alapjogokra gyakorolt hatásáról már elvégzett vizsgálatokra
hatásvizsgálatok
építve további erőfeszítések annak érdekében, hogy az emberi jogok
erőteljesebben mozdítsák
megfelelőbben épüljenek be a külső hatással járó és az emberi jogokra vélhetően
elő az emberi jogok
jelentős hatást gyakorló javaslatok bizottsági hatásvizsgálataiba; további
tiszteletben tartását
iránymutatás kialakítása az emberi jogokra gyakorolt hatás elemzése tekintetében,
az ilyen jellegű elemzéshez szükséges szakértelem és kapacitások fejlesztése, és
annak biztosítása, hogy a komoly emberi jogi kockázatoknak kitett érintett érdekelt
felek csoportjaival mélyreható konzultációkra kerüljön sor.
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2016-ig

BIZ, EKSZ,
Tanács,
tagállamok

2017-ig

BIZ, EKSZ

2017-ig

BIZ, EKSZ,
tagállamok

Folyamatos

EKSZ, BIZ
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b. Az emberi jogokra gyakorolt hatások elemzésének beépítése a külső hatással járó Folyamatos
uniós beavatkozások utólagos bizottsági értékeléseibe.

BIZ, EKSZ

c. Szakpolitikai koherencia biztosítása az emberi jogokra gyakorolt hatásokról egyfelől Folyamatos
a hatásvizsgálatok keretében, másfelől az emberi jogokkal kapcsolatos egyéb
szakpolitikai eszközök – ezen belül az emberi jogi országstratégiák, emberi jogi
párbeszédek, valamint a költségvetés-támogatás/pénzügyi eszközök programozása
– keretében végzett elemzések között, az azonosított esetleges negatív hatások
kezelése és a pozitív hatások maximalizálása érdekében.

EKSZ, BIZ

V. HATÉKONYABB UNIÓS EMBERI JOGI ÉS DEMOKRÁCIATÁMOGATÁSI POLITIKA
29. Az emberi jogi párbeszédek a. Az emberi jogi párbeszédek tekintetében meghatározott legjobb gyakorlatok 2017-ig
kialakítása, megosztása és továbbfejlesztése, a nyomonkövetési eljárásokat is
hatékonyabbá tétele
beleértve.
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EKSZ, Tanács

b. Annak biztosítása, hogy az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos Folyamatos
megfontolások a partnerországgal folytatott különböző ágazati párbeszédeknek, és
ezáltal az általános kétoldalú stratégiának is részét képezzék.

EKSZ, Tanács

c. A belső és külső koordináció biztosítása az emberi jogi párbeszédek tekintetében, 2017-ig
beleértve az EU és a civil társadalmi szervezetek közötti éves párbeszédet is; az
emberi jogokkal kapcsolatos külső párbeszédek keretében az emberi jogokkal és a
demokráciával kapcsolatos olyan prioritások meghatározása és kezelése,
amelyekkel kapcsolatban megfelelőbb uniós választ lehetne kialakítani.

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok
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30. Az emberi jogi
országstratégiák
láthatóságának és
hatásának fokozása

d. Az ENSZ emberi jogi fórumai és más kétoldalú emberi jogi fórumok keretében zajló Folyamatos
együttműködés folytatódó integrálása a kétoldalú emberi jogi és politikai
párbeszédbe és együttműködésbe; szorosabb együttműködésre és együttes
fellépések meghatározására való törekvés, különösen a stratégiai partnerekkel; a
nemzetközi emberi jogi normák egyetemes betartásának további előmozdítása,
valamint iránymutatás kidolgozása az ENSZ-egyezmény alapján létrehozott
testületek által, továbbá az Emberi Jogi Tanács időszakos egyetemes emberi jogi
helyzetértékelése és különleges eljárásai keretében kiadott zárónyilatkozatok,
ajánlások és jelentések szisztematikus felhasználásáról.

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok

e. Prioritások, célkitűzések, részletes szabályok és eredménymutatók meghatározása 2017-ig
és értékelése az uniós emberi jogi párbeszédek és konzultációk céljára, ezek
felülvizsgálatának elősegítésére.

EKSZ, Tanács

a. A helyi emberi jogi országstratégiák második fordulójának elindítása, figyelembe 2015/2016
véve az első forduló során levont tanulságokat, beleértve a civil társadalommal való
konzultáció szükségességét és a nyilvánosan zajló diplomácia fontosságát.

EKSZ, BIZ,
tagállamok,
Tanács

b. Az emberi jogi országstratégiák prioritásainak és demokráciára vonatkozó Folyamatos
elemzésének integrálása a politikai párbeszédekbe, a jelentéstételbe és a magas
szintű látogatások során zajló megbeszélésekbe.

10897/15
MELLÉKLET

c. Az emberi jogi országstratégiák nyomon követésének biztosítása az érintett tanácsi Folyamatos
szerveknek benyújtandó együttes éves végrehajtási jelentések formájában.

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok

d. Annak biztosítása, hogy az uniós és tagállami támogatási programok figyelembe Folyamatos
vegyék és elősegítsék az emberi jogi országstratégiák prioritásainak végrehajtását.

EKSZ, BIZ,
tagállamok
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31. Az EU emberi jogi
iránymutatásainak
tényleges végrehajtására
való összpontosítás

a. Az uniós iránymutatások és a kapcsolódó útmutató dokumentumok és képzések 2017-ig
ismertségének növelése és intenzívebb terjesztése az uniós küldöttségek és a
tagállami nagykövetségek személyzete körében, beleérve a nagyköveti szintet is.

BIZ, EKSZ,
tagállamok

b. Az iránymutatások végrehajtására vonatkozó jelentéstétel rendszeressé tétele, 2016-ig
valamint naplózás bevezetése az egyes tematikus kérdések tekintetében a
partnerországokban végrehajtott uniós fellépésekről annak érdekében, hogy
biztosítható legyen az egyes esetek szisztematikusabb nyomon követése, és
ösztönözni lehessen az iránymutatások végrehajtásával kapcsolatos legjobb
gyakorlatok rendszeres cseréjét.

BIZ, EKSZ,
tagállamok

32. A választási megfigyelés
hatásának maximalizálása

a. A nemzetközi választási megfigyelés alapelveiről szóló nyilatkozat végrehajtásának 2016-ig
támogatása és e végrehajtás iránti újbóli elköteleződés, valamint szoros
együttműködés az olyan szervezetekkel, amelyek a megfigyelési módszertan
tekintetében alkalmazzák az alapelvekről szóló nyilatkozatot, köztük például az
ODIHR-ral.

EKSZ,
BIZ,
Tanács,
tagállamok

b. Az EU választási megfigyelő misszióitól és az EBESZ/ODIHR választási megfigyelő Folyamatos
misszióitól származó ajánlások eredményességének fokozása érdekében a legjobb
gyakorlatok összesítése és azok átvétele az EU és az uniós tagállamok politikai
párbeszédeibe és demokráciatámogatási tevékenységeibe.

EKSZ,
BIZ,
tagállamok

c. A hosszú távú tervezés megerősítése és a választási ciklushoz nyújtott uniós és 2017-ig
tagállami támogatás valamennyi aspektusának összehangoltabb alkalmazása
innovatív segítségnyújtási mechanizmusok feltárásával.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

10897/15
MELLÉKLET

ac/agh
DGC 2B

28

HU

33. Az uniós szakpolitikák,
eszközök és pénzügyi
eszközök hatékony
alkalmazásának és
legnagyobb mértékű
koherenciájának
biztosítása
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a. Az emberi jogok érvényre juttatására és a demokrácia támogatására alkalmazott 2017-ig
meglévő uniós eszközök, finanszírozási eszközök és jelentéstételi mechanizmusok
koherenciájának és egymást kiegészítő jellegének növelése (pl. az EIDHR, az emberi
jogi országstratégiák, a demokráciára vonatkozó elemzések és cselekvési tervek, a
választási megfigyelésről, a választási segítségnyújtásról és a helyzetelemző
missziókról szóló jelentések, a bővítési folyamatban tett előrelépésről szóló
jelentések, az európai szomszédságpolitika keretében elért eredményekről szóló
jelentések és megvalósuló cselekvési tervek, a civil társadalommal való
együttműködésre vonatkozó ütemtervek, a jó kormányzással és a fejlesztéssel
kapcsolatos szerződések tekintetében az alapértékekre vonatkozóan végzett
értékelések, a költségvetés-támogatás kockázatkezelési keretei), az ezen eszközök
tekintetében végzett felülvizsgálati eljárások figyelembevételével.

EKSZ,
Tanács

b. A demokrácia elemzésének és támogatásának megerősítése a demokrácia 2017-ig
támogatását célzó kísérleti projektek első és második generációja alapján levont
tanulságok és azonosított hiányosságok alapján, valamint az uniós küldöttségek és
az uniós tagállami nagykövetségek kapacitásának megerősítése a demokrácia
koherens módon történő támogatása érdekében.

EKSZ,
BIZ,
Tanács,
tagállamok

c. A párbeszéd, a célzott támogatás, az ösztönzők és a korlátozó intézkedések legjobb Folyamatos
összehangolásának biztosítását szolgáló munkamódszerek továbbfejlesztése.

EKSZ, BIZ,
tagállamok
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d. Nagyobb koherencia biztosítása a cselekvési tervben, az emberi jogi Folyamatos
országstratégiákban, valamint az emberi jogokkal kapcsolatos uniós és tagállami
támogatás programozásának keretében meghatározott emberi jogi célok között; az
emberi jogi vonatkozású projektek végrehajtásával kapcsolatos legjobb gyakorlatok
figyelembevétele és azok beépítése valamennyi közös tanulási mechanizmusba.

EKSZ, BIZ,
tagállamok

e. A koherencia erősítése az EU valamennyi új nemzetközi megállapodásába 2017-ig
következetesen belefoglalt emberi jogi rendelkezések alkalmazása tekintetében.

EKSZ, BIZ

f.

Támogatás az emberi jogi mutatók folyamatban lévő, az ENSZ Emberi Jogi 2017-ig
Főbiztosának Hivatala által végzett kidolgozásához, az alábbiak érdekében: i. az
emberi jogok érvényesülésére vonatkozó mérések megkönnyítése, beleértve a
globális szintű mutatók internetes közzétételét is, valamint ii. az emberi jogokkal és
a felmérésekkel kapcsolatos bevált gyakorlatok és levont tanulságok
összegyűjtésének és alkalmazásának szisztematikussá tétele.

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok

g. Rendszeres egyeztetés az ENSZ-szel és a regionális szervezetekkel (pl. az Afrikai Folyamatos
Unió, az Amerikai Államok Szervezete, az Arab Liga, az Európa Tanács, az EBESZ, a
Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége, a Dél-Ázsiai Regionális Együttműködési
Szövetség, a Csendes-óceáni Szigetek Fóruma) az emberi jogokkal és a demokrácia
erősítésével kapcsolatos legjobb gyakorlatokról, valamennyi régióra kiterjedően.

EKSZ, BIZ,
tagállamok
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34. Az emberi jogokkal
kapcsolatos nyilvános
diplomácia és kommunikáció
javítása

a. Az EU emberi jogi politikája megismerhetőségének és láthatóságának javítása az 2016-ig
internet és a közösségi média hatékonyabb felhasználása révén, többek között
intenzív és következetesebb internetes jelenlétről gondoskodva.

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok

b. Az egyes országok szintjén jobb kommunikáció folytatása annak érdekében, hogy 2016-ig
tájékoztassák a civil társadalmat és a lakosságot az országspecifikus emberi jogi
prioritásokról és bevonják őket a velük kapcsolatos tevékenységekbe.

EKSZ, BIZ,
Tanács,
tagállamok

_______________
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