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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter 
zake – Jaarverslag 2018
(2019/0000(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens en andere 
mensenrechtenverdragen en -instrumenten van de VN,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien de artikelen 2, 3, 8, 21 en 23 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU),

– gezien artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

– gezien de op 28 juni 2016 gepresenteerde integrale strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie,

– gezien het op 20 juli 2015 door de Raad aangenomen actieplan inzake mensenrechten 
en democratie 2015-2019, en de tussentijdse evaluatie ervan van juni 2017,

– gezien de op 24 juni 2013 aangenomen EU-richtsnoeren over de bevordering en de 
bescherming van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging,

– gezien de 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) van de VN en de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling,

– gezien het EU-genderactieplan II (GAP II) “Gendergelijkheid en de empowerment van 
vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen via de externe betrekkingen van de EU 
veranderen (2016-2020)” van 21 september 2015,

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (“het Verdrag van Istanbul”) van 11 mei 
2011,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 
20 november 1989,

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van 30 maart 
2017, 

– gezien de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten van 16 
juni 2011,

– gezien het op 10 en 11 december 2018 door de Algemene Vergadering van de VN 
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aangenomen mondiaal pact inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie,

– gezien het op 17 december 2018 door de Algemene Vergadering van de VN 
aangenomen mondiaal pact inzake vluchtelingen,

– gezien Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
(algemene verordening gegevensbescherming)1,

– gezien het Protocol van de Raad van Europa van 10 oktober 2018 tot wijziging van het 
Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de 
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, 

– gezien de conclusies van de Raad van 25 juni 2018 over de prioriteiten van de EU bij de 
Verenigde Naties en de 73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties,

– gezien de conclusies van de Raad  van 17 juli 2018 over het Internationaal Strafhof naar 
aanleiding van de 20e verjaardag van de aanneming van het Statuut van Rome,

– gezien de gemeenschappelijke verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de 
ministers van Buitenlandse Zaken of vertegenwoordigers van dertien deelnemende VN-
lidstaten van 27 september 2018 over het initiatief “Good Human Rights”,

– gezien het jaarverslag van de EU over mensenrechten en democratie in de wereld 
(2018),

– gezien zijn resolutie van 12 december 2018 over het jaarverslag 2017 over 
mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake2, 

, en zijn eerdere resoluties over voorgaande jaarverslagen,

– gezien zijn resoluties over gevallen van schendingen van de mensenrechten, de 
democratie en de rechtsstaat in 2018,

– gezien zijn Sacharovprijs voor de vrijheid van denken, die in 2018 werd uitgereikt aan 
Oleg Sentsov, een Oekraïense filmregisseur die als politiek gevangene wordt 
vastgehouden in Rusland,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A9-0000/2019),

A. overwegende dat de EU in 2018, het jaar waarin de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (UVRM) zeventig jaar bestond, het politiek belang heeft 
onderstreept van een versterkte wereldorde die berust op de eerbiediging van de 
mensenrechten, en opnieuw heeft verklaard zich met hart en ziel in te zetten voor de 
wereldwijde bevordering en bescherming van de mensenrechten; overwegende dat het 

1 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0515.
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Europees Parlement in november 2018 voor de allereerste keer een mensenrechtenweek 
heeft georganiseerd, waarbij onder de aandacht werd gebracht welke mijlpalen er sinds 
de aanneming van de UVRM zijn bereikt en welke uitdagingen op het gebied van de 
mensenrechten er momenteel spelen;

B. overwegende dat de UVRM, als een reeks universele waarden, beginselen en normen 
die als richtsnoer dienen voor de VN-lidstaten, de bescherming van de mensenrechten 
als uitgangpunt neemt voor goed bestuur; overwegende dat de EU, in de geest van de 
UVRM en artikel 21 VEU, een voortrekkersrol speelt bij het voeren van beleid dat op 
de eerbiediging van de mensenrechten berust en zich voortdurend inzet voor de aanpak 
van mensenrechtenschendingen;

C. overwegende dat de EU in 2018 doorlopend actie heeft ondernomen op bilateraal en 
multilateraal niveau en daarmee heeft bijdragen tot de bevordering van de 
mensenrechten, met name door de politieke dialoog met derde landen te versterken en 
nieuwe internationale overeenkomsten te sluiten, waaronder handelsovereenkomsten en 
economische partnerschapsovereenkomsten;

D. overwegende dat een betere samenhang tussen het binnenlands en buitenlands beleid 
van de EU, evenals tussen de verschillende aspecten van haar buitenlands beleid, een 
absolute vereiste is voor een succesvol en doeltreffend EU-beleid op het gebied van de 
mensenrechten; overwegende dat de EU door een betere samenhang in staat moet zijn 
sneller te reageren in de beginfase van mensenrechtenschendingen;

E. overwegende dat de overgang naar democratie en de totstandbrenging of consolidering 
van de rechtsstaat in veel landen een lange en zware weg is en dat ondersteuning van 
buitenaf gedurende een langere periode, onder meer van de EU, van essentieel belang is 
voor het welslagen ervan;

Mensenrechten en democratie: algemene tendensen en voornaamste uitdagingen

1. maakt zich ernstig zorgen over de aanvallen op de democratie en de rechtsstaat die in 
2018 overal ter wereld hebben plaatsgevonden en waaruit blijkt dat het autoritarisme 
aan een opmars bezig is als politiek project, hetgeen tot uiting komt in veronachtzaming 
van de mensenrechten, onderdrukking van afwijkende meningen, politisering van de 
rechterlijke macht en verkiezingen waarvan de uitslag al op voorhand vaststaat; is van 
mening dat landen die afglijden naar een autoritair regime bevattelijker worden voor 
instabiliteit, conflicten, corruptie en gewelddadige extremisme; is verheugd dat daar 
tegenover staat dat diverse landen vredes- en democratiseringsprocessen op gang 
hebben gebracht, grondwettelijke en gerechtelijke hervormingen hebben doorgevoerd 
en een open en publiek debat zijn aangegaan met het maatschappelijk middenveld, met 
als doel om de fundamentele vrijheden en de mensenrechten te bevorderen en zich in 
het kader daarvan onder meer in te zetten voor de afschaffing van de doodstraf;

2. stelt dat alle landen die de fundamentele vrijheden in acht nemen als pijlers van de 
democratie, het voortouw moeten nemen bij zowel de wereldwijde verbreiding van 
praktijken op het gebied van goed bestuur die berusten op de eerbiediging van de 
mensenrechten en de rechtsstaat, als bij de versterking van internationale 
rechtsinstrumenten voor de bescherming van de mensenrechten; wijst erop dat 
invloeden met een negatieve uitwerking op democratisch bestuur en de waarden die 
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onlosmakelijk verbonden zijn met de mensenrechten, uitdagingen met zich meebrengen 
waarmee de inzet van democratische landen wordt gedwarsboomd;

3. wijst op de gesel van gewapende conflicten, die burgerslachtoffers blijven eisen en 
massale ontheemding veroorzaken, en waarbij statelijke en niet-statelijke actoren hun 
verantwoordelijkheid om het internationaal humanitair recht en het internationaal recht 
inzake de mensenrechten te eerbiedigen van zich af lijken te schuiven; benadrukt dat 
oorlogs- of conflictgebieden worden geconfronteerd met schendingen van de 
mensenrechten zonder weerga en zonder enige boodschap aan de menselijke 
waardigheid, die niet alleen verwoestende gevolgen hebben voor de slachtoffers maar 
ook onterend zijn voor de daders; brengt bij wijze van voorbeeld het gebruik van 
seksueel geweld als oorlogswapen onder de aandacht, dat bedoeld is om personen, 
families, gemeenschappen en samenlevingen murw en kapot te maken en ontredderd 
achter te laten;

4. hekelt de afkalving van het multilateralisme en de op regels gebaseerde internationale 
orde die de bescherming van de mensenrechten wereldwijd danig op de proef stelt; 
gelooft er sterk in dat benaderingen en besluiten die in onderlinge samenspraak binnen 
een multilateraal kader worden genomen, in het bijzonder binnen VN-instanties, de 
meest doeltreffende middelen zijn om de belangen van de mensheid te dienen, 
duurzame conflictoplossingen te vinden en de vooruitgang op het gebied van de 
mensenrechten te bevorderen;

5. is uiterst verontrust over de toename van het aantal moorden en aanvallen op en het 
aantal gevallen van intimidatie jegens mensen die, waar ook ter wereld, opkomen voor 
de mensenrechten, en stelt dat het hierbij met name gaat om journalisten, 
wetenschappers, advocaten en maatschappelijke activisten, waaronder milieuactivisten 
en landbeschermers, en voornamelijk landen betreft waar de corruptie welig tiert en het 
gerechtelijk toezicht en de eerbiediging van de rechtsstaat sterk te wensen overlaten;

6. onderstreept het belang van de wereldwijde bevordering van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten; benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is geboekt, maar dat vrouwen 
en meisjes nog altijd het slachtoffer worden van discriminatie en geweld; beklemtoont 
dat veel samenlevingen zich nog altijd met moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en politieke en economische vertegenwoordiging;

7. wijst erop dat de eerbiediging en de bevordering van de rechten van het kind, de strijd 
tegen alle vormen van misbruik, verwaarlozing, handel en uitbuiting van kinderen 
(waaronder het inzetten van kindsoldaten in gewapende conflicten), en de toegang tot 
zorg en onderwijs van essentieel belang zijn voor de toekomst van de mensheid;

8. benadrukt hoe belangrijk het is dat ten volle rekening wordt gehouden met de 
bijzondere behoeften van personen met een handicap; roept de EU op de bestrijding van 
discriminatie van mensen met een handicap op te nemen in haar externe optreden en in 
haar beleid op het gebied van ontwikkelingshulp;

9. vestigt de aandacht op vervolging en discriminatie op grond van etnische of nationale 
afkomst, klasse, kaste, geloofsovertuiging, taal, seksuele gerichtheid of leeftijd, waar in 
tal van landen en samenlevingen nog altijd voorbeelden te over van zijn; vindt het zeer 
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zorgwekkend dat de reacties die slachtoffers van deze mensenrechtenschendingen 
krijgen, steeds intoleranter en hatelijker worden;

10. merkt op dat het aantal gedwongen ontheemden in 2018 70 miljoen bedroeg, waarvan 
26 miljoen vluchtelingen3;; is van mening dat oorlogen, conflicten, politieke 
onderdrukking, armoede en voedselonzekerheid, ongelijke voorwaarden voor 
economische ontwikkeling, alsook de nadelige gevolgen die de klimaatverandering in 
het bijzonder voor de armste landen ter wereld met zich meebrengt, het risico op nieuwe 
conflicten en verdere gedwongen ontheemding in de hand werken;

11. benadrukt dat vrijheid van meningsuiting en mediapluralisme de kern vormen van 
veerkrachtige democratische samenlevingen; dringt erop aan dat, door op internationaal 
en EU-niveau een rechtskader te ontwikkelen voor de bestrijding van hybride 
dreigingen, waaronder cyber- en informatieoorlogvoering, de best mogelijke 
waarborgen worden ingebouwd tegen desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

De doeltreffendheid van het buitenlands beleid van de EU inzake de mensenrechten 
vergroten

12. herinnert eraan dat de EU zich ertoe heeft verbonden mensenrechten en democratie 
centraal te stellen in haar betrekkingen met derde landen; benadrukt daarom dat de 
doelstelling om de mensenrechten en de democratie wereldwijd te bevorderen vereist 
dat ze wordt geïntegreerd in al het EU-beleid met een externe dimensie;

13. wijst erop dat handel en mensenrechten elkaar versterken en dat het bedrijfsleven een 
belangrijke rol heeft te vervullen waar het gaat om het bieden van positieve prikkels ter 
bevordering van mensenrechten, democratie en verantwoord ondernemerschap; wijst de 
Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) nogmaals op de 
noodzaak om doeltreffend gebruik te maken van mensenrechtenclausules in 
internationale overeenkomsten, op basis van de politieke dialoog, regelmatige evaluatie 
van de voortgang en lancering van een raadplegingsprocedure indien een van de partijen 
daarom verzoekt; dringt aan op de instelling van degelijke mechanismen voor de 
uitvoering en monitoring van mensenrechtenclausules, waarbij het Parlement, lokale 
organisaties uit het maatschappelijk middenveld en relevante internationale organisaties 
worden betrokken, en van een klachtenmechanisme voor groepen burgers en 
belanghebbenden die het slachtoffer zijn geworden van mensenrechtenschendingen;

14. is voorstander van mensenrechtendialogen met derde landen en ziet dergelijke dialogen 
als een essentieel instrument voor bilaterale inspanningen ter bevordering en 
bescherming van de mensenrechten; vraagt de Commissie en de EDEO om, als het gaat 
om de nakoming van verplichtingen op het gebied van de mensenrechten en daarmee 
verband houdende zaken in dialogen of onderhandelingen op politiek and economisch 
vlak, hun krachten te bundelen met de regeringen van derde landen, en zodoende de 
impact van mensenrechtendialogen te versterken;

15. steunt de werkzaamheden en de inspanningen die de speciale vertegenwoordiger van de 
EU voor de mensenrechten verricht om de mensenrechten wereldwijd te bevorderen en 

3 UNHCR – Global Trends 2018 report (19 juni 2019).
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te beschermen uitdrukkelijk; onderstreept dat binnen het mandaat van de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten onder meer de belangrijke 
doelstelling valt om de doeltreffendheid van de Unie op dit gebied te vergroten;

Zoeken naar oplossingen ter bevordering en bescherming van de mensenrechten en de 
democratie

Democratisch bestuur en speelruimte voor het maatschappelijk middenveld

16. wenst dat de EU en de lidstaten nauwlettend blijven toezien op alle ontwikkelingen die 
negatieve gevolgen hebben voor democratisch bestuur en de speelruimte van het 
maatschappelijk middenveld wereldwijd, en alle daartoe geschikte middelen inzetten 
om op systematische wijze te reageren op beleids- en wetswijzigingen die door 
autoritaire regeringen worden geïnitieerd en erop gericht zijn om op fundamentele 
democratische beginselen gebaseerd bestuur te ondermijnen en de speelruimte van het 
maatschappelijk middenveld in te perken; is van mening dat de synergie tussen de 
Commissie, de EDEO en het Parlement op dit gebied moet worden versterkt;

De aanpak van de EU ten aanzien van conflicten en de verantwoordingsplicht bij 
mensenrechtenschendingen

17. wijst erop dat er een verband bestaat tussen de toename van de 
mensenrechtenschendingen en de wijdverbreide straffeloosheid en het gebrek aan 
verantwoordingsplicht in gebieden en landen die verwoest zijn door conflicten of waar 
politieke intimidatie, discriminatie, misbruik en mishandeling, ontvoeringen, 
gewelddadige rechtshandhaving, willekeurige arrestaties en foltering aan de orde van de 
dag zijn;

18. is ingenomen met de inspanningen die de EU in 2018, het jaar waarin het twintig jaar 
geleden was dat het Statuut van Rome werd aangenomen, heeft geleverd om de 
universaliteit ervan te bevorderen, en spreekt opnieuw zijn niet-aflatende steun uit voor 
het Internationaal Strafhof; roept de Commissie en de EDEO op met nieuwe manieren 
en instrumenten te komen om slachtoffers van schendingen van het internationaal recht 
inzake de mensenrechten en het internationaal humanitair recht toegang te helpen 
krijgen tot internationale rechtspraak en bij te staan bij verhaal- en 
schadeloosstellingsprocedures;

19. is ingenomen met de verkennende besprekingen van de Raad over de instelling van een 
EU-stelsel van sancties tegen schendingen van de mensenrechten, de zogeheten 
Magnitsky-lijst, waarmee gerichte sancties kunnen worden opgelegd aan personen die 
betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen;

Mensenrechtenverdedigers

20. benadrukt dat het werk dat mensenrechtenverdedigers met gevaar voor eigen leven 
verrichten, van onschatbare waarde en van essentieel belang is; adviseert de Europese 
instellingen en de lidstaten nauwer samen te werken, zodat zij permanente 
ondersteuning kunnen bieden aan mensenrechtenverdedigers; is ingenomen met het 
“ProtectDefenders.eu” -mechanisme dat is ingesteld ter bescherming van 
mensenrechtenverdedigers die groot gevaar lopen; dringt er bij de Raad en de 
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Commissie op aan een specifieke gecoördineerde procedure in te voeren voor de afgifte 
van visa aan mensenrechtenverdedigers; verzoekt de Commissie ten volle gebruik te 
maken van de financiële draagkracht van het Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten (EIDHR) om mensenrechtenverdedigers te ondersteunen;

Gendergelijkheid

21. staat volledig achter het strategisch engagement voor gendergelijkheid van de EU en 
achter haar voortdurende inspanningen om de mensenrechtensituatie van vrouwen en 
meisjes te verbeteren, in overeenstemming met de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling voor 2030; roept de Commissie en de EDEO op gendergelijkheid en de 
empowerment van vrouwen en meisjes verder te bevorderen, en wel door in nauwe 
samenwerking met internationale organisaties en derde landen nieuwe rechtskaders 
inzake gendergelijkheid te ontwikkelen en ten uitvoer te leggen, en schadelijke 
praktijken waaraan vrouwen en meisjes ten prooi vallen, zoals kindhuwelijken en 
vrouwelijke genitale verminking, een halt toe te roepen;

Rechten van het kind

22. dringt aan op nieuwe EU-initiatieven om kindermisbruik wereldwijd te voorkomen en 
tegen te gaan en om kinderen die getroffen zijn door conflicten te verzekeren van 
rehabilitatie en een beschermde omgeving waar zorg en onderwijs centraal staan; 
verzoekt de EU de aanzet te geven tot een internationale beweging ter bescherming van 
de rechten van het kind, onder meer door een internationale conferentie te organiseren 
over de bescherming van kinderen in verre van stabiele omgevingen;

Rechten van personen met een handicap 

23. is ingenomen met de ratificaties van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap; wijst nogmaals op het belang van daadwerkelijke tenuitvoerlegging 
ervan door zowel de lidstaten als de EU-instellingen; wijst in het bijzonder op de 
noodzaak van het op geloofwaardige wijze integreren van het beginsel van universele 
toegankelijkheid en waarborgen van de rechten van personen met een handicap in alle 
relevante EU-beleidslijnen;

Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

24. dringt er bij de Commissie, de EDEO en de lidstaten op aan hun strijd voor de 
verdediging van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging op te voeren en 
interreligieuze dialogen aan te gaan met landen en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en religieuze groeperingen, dit met het oog op het 
voorkomen van gewelddaden en discriminatie op grond van gedachten, geweten, 
godsdienst of levensovertuiging; roept de EU op allianties te blijven vormen en nauwer 
te gaan samenwerken met een brede waaier aan landen en regionale organisaties, om zo 
op het gebied van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging voor een positieve 
omslag te zorgen; wijst de Raad en de Commissie andermaal op de noodzaak om het 
institutionele mandaat, de capaciteit en de taken van de speciaal gezant voor de 
bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging op gepaste wijze te 
ondersteunen;
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Bedrijfsleven en mensenrechten

25. verklaart nogmaals dat de activiteiten van alle ondernemingen, of zij nu in eigen land of 
over de grenzen heen werkzaam zijn, volledig in overeenstemming moeten zijn met de 
internationale mensenrechtennormen; wijst op de noodzaak om een instrument in het 
leven te roepen aan de hand waarvan de activiteiten van transnationale en andere 
ondernemingen overeenkomstig het internationaal recht inzake de mensenrechten 
kunnen worden gereguleerd; herinnert alle landen eraan dat zij de leidende beginselen 
van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten ten uitvoer moeten leggen en 
verzoekt alle lidstaten die nog geen nationaal actieplan inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten hebben vastgesteld, dit zo snel mogelijk alsnog te doen;

26. is ingenomen met de SAP+-regeling, die als middel wordt gebruikt om de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de 27 fundamentele internationale 
overeenkomsten op het gebied van mensenrechten en arbeidsnormen te stimuleren; 
erkent dat wereldwijde waardeketens bijdragen aan de verbetering van internationale 
fundamentele arbeids-, milieu- en sociale normen, en een mogelijkheid bieden voor 
duurzame vooruitgang, met name in ontwikkelingslanden;

Nieuwe technologieën en de mensenrechten

27. benadrukt hoe belangrijk het is dat er een EU-strategie wordt uitgewerkt om nieuwe 
technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, in dienst te stellen van de bevolking, om 
de potentiële bedreiging van nieuwe technologieën voor de mensenrechten aan te 
pakken, met inbegrip van grootschalig toezicht, nepnieuws, desinformatie en misbruik 
van kunstmatige intelligentie, en om het juiste evenwicht te vinden tussen de 
bescherming van de mensenrechten en andere legitieme overwegingen, zoals veiligheid 
en de strijd tegen misdaad, terrorisme en extremisme;

Migranten en vluchtelingen

28. benadrukt dat het dringend noodzakelijk is om de onderliggende oorzaken van 
migratiestromen aan te pakken, waaronder oorlogen, conflicten, vervolging, 
klimaatverandering en netwerken voor illegale migratie, mensenhandel en 
smokkelactiviteiten; vraagt met klem om de externe dimensie van de vluchtelingencrisis 
aan te pakken, onder meer door samenwerking en partnerschappen met de betrokken 
derde landen tot stand te brengen en zodoende naar duurzame oplossingen voor 
conflicten te zoeken; beklemtoont dat de tenuitvoerlegging van het mondiaal pact 
inzake migratie en vluchtelingen daarom niet alleen hand in hand moet gaan met de 
tenuitvoerlegging van de Agenda 2030 van de VN zoals vervat in de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling, maar ook met een verhoging van de investeringen in 
ontwikkelingslanden;

Ondersteuning van de democratie 

29. benadrukt dat de EU democratische en doeltreffende mensenrechteninstellingen en 
organisaties uit het maatschappelijk middenveld actief moet blijven ondersteunen bij 
hun inspanningen ter bevordering van de democratisering; wijst in dit verband in 
positieve zin op de niet-aflatende inzet van het Europees Fonds voor Democratie in het 
oostelijke en zuidelijke nabuurschap van de EU voor de bevordering van democratie en 
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eerbiediging van grondrechten en vrijheden; herinnert eraan dat de ervaring die is 
opgedaan met de overgang naar democratie in het kader van het uitbreidings- en 
nabuurschapsbeleid op een positieve manier kan bijdragen aan de vaststelling van 
beproefde methoden die gebruikt kunnen worden voor de ondersteuning en 
consolidering van andere democratiseringsprocessen, waar ook ter wereld;

30. spreekt nogmaals zijn waardering uit voor de niet-aflatende ondersteuning die de EU bij 
verkiezingsprocessen biedt en voor de bijstand en steun die zij daarbij aan binnenlandse 
waarnemers verleent; is ingenomen met en staat volledig achter het werk van de 
coördinatiegroep democratieondersteuning en verkiezingen van het Europees 
Parlement; wijst nogmaals op het belang van een behoorlijke follow-up van de 
verslagen en aanbevelingen van de verkiezingswaarnemingsmissies, als een manier om 
hun invloed te vergroten en de EU-steun voor democratische normen in de betrokken 
landen te versterken;

°

° °

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor 
de mensenrechten, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de voorzitter 
van de 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de voorzitter van de 
Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, de hoge commissaris van de Verenigde 
Naties voor de mensenrechten en de hoofden van de EU-delegaties.


