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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om årsberetning om menneskerettighederne i verden 2009 og EU's 
menneskerettighedspolitik
(2010/2202(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EU’s ellevte årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden, 
der dækker perioden fra juli 2008 til december 2009, 

– der henviser til Lissabontraktatens artikel 6 og 21,

– der henviser til Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og samtlige relevante 
internationale menneskerettighedsinstrumenter1,

– der henviser til De Forenede Nationers pagt,

– der henviser til alle De Forenede Nationers menneskerettighedskonventioner og de 
valgfrie protokoller hertil2,

– der henviser til de regionale menneskerettighedsinstrumenter, herunder især det 
afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder, den dertil knyttede frivillige 
protokol om kvinders rettigheder i Afrika, den amerikanske 
menneskerettighedskonvention og det arabiske menneskerettighedscharter samt 
ASEAN’s mellemstatslige menneskerettighedskommission,

– der henviser til ikrafttrædelsen af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol 
(ICC) den 1. juli 2002 og til sine beslutninger om ICC3,

– der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og de igangværende 
forhandlinger om EU’s tiltrædelse af denne konvention,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder4,

– der henviser til AVS-EU-partnerskabsaftalen og revisionen heraf5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. 
december 2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og 

                                               
1 For alle relevante basistekster, se skemaet i bilag III til Udenrigsudvalgets betænkning xxx.
2 FN’s konvention imod tortur; FN's konvention om barnets rettigheder; Konventionen for udryddelse af alle 

former for diskrimination mod kvinder (CEDAW), De Forenede Nationers konvention om handicappedes 
rettigheder * FN's internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding.

3 EFT C 379 af 7.12.1998, s. 265. EFT C 262 af 18.9.2001, s. 262. EUT C 293 E af 28.11.2002, s. 88. EUT C 
271 E af 12.11.2003, s. 576. Vedtagne tekster af 22.5.2008, P6_TA(2008)0238. Vedtagne tekster af 
21.10.2008, P6_TA(2008)0496.

4 EUT C 303 af 14.12.2007, s. 1.
5 EUT L 317 af 15.12.2000, s. 3. EUT C 303, 14.12.2007, s. 1; L 209, 11.08.2005, s. 27.
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menneskerettigheder på verdensplan1 (Det Europæiske Instrument for Demokrati og 
Menneskerettigheder),

– der henviser til sine tidligere beslutninger om menneskerettighederne i verden,

– der henviser til sin beslutning af 14. januar 20092 om udvikling af FN’s 
Menneskerettighedsråd, herunder EU’s rolle, og sin beslutning af 25. februar 20103 om 
den 13. samling i FN’s Menneskerettighedsråd,

– der henviser til sine beslutninger af 1. februar 20074 og 26. april 20075 om initiativet til et 
universelt moratorium for dødsstraf og FN's Generalforsamlings resolution 62/149 af 18. 
december 2007 om det verdensomspændende moratorium for brug af dødsstraf,

– der henviser til protokol nr. 13 til den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettighede r  og grundlæggende frihedsrettigheder (ECHR) vedrørende 
afskaffelse af dødsstraf også i krigstid,

– der henviser til FN’s erklæring om menneskerettighedsforkæmpere og til Parlamentets 
beslutning af 16. juni 2010 om menneskerettighedsforkæmpere6, 

– der henviser til Den Europæiske Unions retningslinjer for fremme af overholdelsen af den 
humanitære folkeret7, om dødsstraf, tortur og andre former for brutal, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling, om menneskerettighedsforkæmpere, samt om 
menneskerettighedsdialoger med tredjelande og om fremme og beskyttelse af børns 
rettigheder og om vold mod kvinder og piger og bekæmpelse af alle former for 
diskrimination imod dem,

– der henviser til sin beslutning af 22. oktober 2009 om demokratiopbygning i EU's 
eksterne forbindelser8,

– der henviser til alle sine beslutninger om uopsættelige tilfælde af brud på 
menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48 og artikel 119, stk. 2,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fortsat er verdens 
referencedokument, der sætter det menneskelige individ i centrum for indsatsen,

B. der henviser til, at EU’s ellevte årsberetning om menneskerettigheder (2008/9) giver et 
                                               
1 EUT L 386 af 29.12.2006, s. 1.
2 EUT C 46 E af 24.2.2010, s. 71.
3 Vedtagne tekster, P6_TA-PROV(2010)0036.
4 EFT C 250 E af 25.10.2007, s. 91.
5 EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 775.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0226. 
7 EUT C 327 af 23.12.2005, s. 4.
8 Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0056.
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generelt overblik over EU’s indsats til fordel for menneskerettigheder og demokrati i 
verden,

C. der henviser til, at hensigten med denne beslutning er at undersøge, evaluere og i særlige 
tilfælde udøve konstruktiv kritik af EU’s aktiviteter, hvad angår menneskerettigheder og 
demokrati,

D. der henviser til, at EU’s interne menneskerettighedsindsats har direkte indflydelse på dens 
troværdighed og evne til at gennemføre en effektiv menneskerettighedspolitik udadtil,

E. der henviser til, at Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, 
frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder 
rettigheder for personer, der tilhører mindretal.

F. der henviser til, at Lissabontraktaten har styrket EU’s beføjelser på området for 
udenrigspolitik på en måde, der vil styrke dets værdier og målsætninger, der henviser til, 
at de vigtigste innovationer i forbindelse med EU’s optræden udadtil, såsom Unionens 
højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik/næstformand i 
Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS), yderligere vil 
konsolidere EU’s indsats udadtil på området for menneskerettigheder og give bedre 
muligheder for at integrere menneskerettighederne i alle relevante politikområder,

G. der henviser til, at traktaten giver EU juridisk personlighed, der vil give den adgang til 
Den Europæiske Menneskerettighedskommission og give Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg mulighed for at verificere, at EU’s retsakter er i 
overensstemmelse med konventionen,

H. der henviser til, at EU’s charter om grundlæggende rettigheder med Lissabontraktatens 
ikrafttræden er blevet juridisk bindende, hvilket styrker beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Europa,

I. der henviser til, at bestræbelser på at bekæmpe terrorismen i verden har øget behovet for 
at skabe overensstemmelse mellem bestræbelser på sikkerhedsområdet og respekt for 
menneskerettighederne,

J. der henviser til, at den globale økonomiske og finansielle krise har haft negativ 
indvirkning på de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; der henviser til, at de 
fattigste menneskers rettigheder er hårdest ramt; der henviser til, at millioner af 
mennesker på grund af prisstigninger kæmper for at opfylde deres basale behov i lande i 
Afrika, Asien og Latinamerika; der henviser til, at millioner af mennesker har oplevet 
usikkerhed og nedværdigelse, og at protester i visse lande er blevet mødt med 
undertrykkelse og vold;

K. der henviser til, at økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder skal have samme 
opmærksomhed og behandles på lige fod med borgerlige og politiske rettigheder; 

L. der henviser til, at klimaændringer har varig og langsigtet indflydelse på 
menneskerettigheder; der henviser til, at sandsynligheden for, at sårbare grupper såsom 
indfødte folk i udviklingslandene vil blive ramt af negative følger, er særlig stor, men at 
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disse følger også kan være langt videre forgrenede, 

M. der henviser til, at der forekommer nye former for menneskerettighedskrænkelser i 
verden, navnlig på området for nye informationsteknologier, idet en af disse er 
censurering af internettet,

1. bekræfter atter Europa-Parlamentets stærke engagement og minder om sine langsigtede 
bestræbelser på at forsvare menneskerettighederne og demokratiet i verden gennem 
bilaterale forbindelser med tredjelande og aktiv deltagelse i internationale fora samt 
gennem støtte af internationale og lokale civilsamfundsorganisationer;

2. bifalder de bidrag, som Unionens højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen 
yder til opbygning af en aktiv rolle for EU på verdensscenen med henblik på at forbedre 
menneskerettighederne og demokratiet globalt;

3. er af den opfattelse, at fremme af demokrati skal prioriteres allerhøjest i en 
sammenhængende EU-udenrigspolitik, eftersom et demokratisk samfund er grundlaget 
for kunne holde menneskerettighederne i hævd; mener, at EU’s nye institutionelle 
struktur og især Tjenesten for EU’s Optræden udadtil giver mulighed for at øge EU’s 
samhørighed og effektivitet på dette område;

4. opfordrer den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen til at holde sine 
løfter om at integrere menneskerettighederne i hele EU’s indsats udadtil, så de vil blive 
afspejlet i strukturen Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil og de ressourcer, der stilles til 
rådighed i forbindelse hermed; 

5. bifalder Den Højtstående Repræsentants/næstformand i Kommissionens vilje til at 
foretage en grundig gennemgang af alle EU-instrumenterne på dette område, lige fra 
menneskerettighedsdialogen til EU’s retningslinjer, fra Det Europæiske Instrument for 
Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) til EU’s bilaterale hjælp og indsats i 
multilaterale fora, samt vilje til at indlede en høringsproces om udvikling af en ny 
menneskerettighedsstrategi; understreger, at EU er fast besluttet på at deltage fuldt ud i 
denne høring;

6. fastholder, at det er nødvendigt at øge gennemsigtigheden og adgangen til dokumenter 
mellem EU-institutionerne for at udvikle et mere effektivt interinstitutionelt samarbejde;

7. understreger, at forbedring af Den Europæiske Unions evne til at reagere hurtigere på 
tredjelandes overtrædelser af menneskerettighederne bør prioriteres højere;

8. finder det afgørende, i betragtning af menneskerettighedsspørgsmåls betydning i 
konflikt- og postkonfliktsituationer, at EU's særlige repræsentanter får et mandat, der 
specifikt indeholder fremme og sikring af respekten for menneskerettigheder;

EU’s årsberetning om menneskerettighederne i verden

9. understreger, at EU's årsberetning om menneskerettighederne har stor betydning, fordi 
den indeholder en analyse og en evaluering af EU's menneskerettighedspolitik, og især 
fordi den skaber opmærksomhed om menneskerettighedsspørgsmål i almindelighed; 
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opfordrer til offentlige oplysningskampagner med henblik på at styrke EU's profil på 
området;

10. bifalder HR/VP’s (den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen) 
forelæggelse af EU’s årsberetning for Parlamentet, og den nye beretningsperiode, der 
falder sammen med kalenderåret, hvilket giver Parlamentet mulighed for at afsætte 
mødeperioden i december til menneskerettigheder – med uddeling af Sakharovprisen for 
tankefrihed og drøftelsen af Europa-Parlamentets årlige beretning om 
menneskerettighederne i verden og EU’s politik på området;

11. opfordrer Rådet og Kommissionen til at gøre en større indsats for at formidle EU’s 
årsberetning om menneskerettigheder og demokrati og sikre, at den når ud til så bredt et 
publikum som muligt; anerkender, at der i den foreliggende version er foretaget nogle 
forbedringer, idet den er gjort klarere, omend den længere beretningsperiode gør den 
vanskelig at bruge;

12. gentager sin anmodning om, at der stilles flere og bedre oplysninger til rådighed for 
vurdering af politikker, og at elementer og retningslinjer bør foreslås for at forbedre den 
overordnede metode, minimere uoverensstemmelser og tilpasse de politiske prioriteter 
fra land til land med henblik på vedtagelsen af menneskerettighedsstrategier eller i det 
mindste et menneskerettighedskapitel i landestrategidokumenterne;

13. gentager sin opfordring til en regelmæssig evaluering af brugen af og resultaterne af Den 
Europæiske Unions politikker, instrumenter og initiativer vedrørende 
menneskerettigheder i tredjelande og til, at resultaterne forelægges for Parlamentet;  
opfordrer Rådet og Kommissionen til at udarbejde særlige målelige indekser for at fastslå 
effektiviteten af disse politikker;

EU’s aktiviteter på menneskerettighedsområdet i internationale fora

14. understreger, at EU’s kommende tiltrædelse af den europæiske 
menneskerettighedskonvention vil være en lejlighed til at bevise EU’s engagement i
bestræbelserne på at forsvare menneskerettighederne i og uden for EU’s grænser; 
opfordrer medlemsstaterne til at støtte dette og forpligte EU-borgerne i forbindelse 
hermed;

15. opfordrer EU-medlemsstaterne til at undertegne og ratificere alle FN’s og Europarådets 
vigtige menneskerettighedskonventioner samt de frivillige protokoller hertil og især til at 
ratificere den internationale konvention at 1990 om beskyttelse af vandrende 
arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder, den internationale konvention til 
beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding og FN’s konvention om rettigheder 
for mennesker med handicap; fastholder, at den til konventionen knyttede protokol bør 
betragtes som en integreret del af denne, og slår til lyd for omgående tiltrædelse af 
konventionen og protokollen1;

                                               
1 Da Østrig, Belgien, Tyskland, Ungarn, Italien, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige og 

Det Forenede Kongerige havde ratificeret konventionen og den frivillige protokol i 
december 2009, havde alle medlemsstater undertegnet konventionen, men 15 
medlemsstater havde endnu ikke ratificeret den (Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, 
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16. opfordrer Rådet og Kommissionen til at fortsætte deres indsats for at fremme en 
universel ratifikation af Rom-statutten og vedtagelse af den nationale 
gennemførelseslovgivning i overensstemmelse med Rådets fælles holdning 
2003/444/FUSP af 16. juni 2003 om Den Internationale Straffedomstol (ICC) og 
handlingsplanen fra 2004 om opfølgning på den fælles holdning; glæder sig over, at Den 
Tjekkiske Republik og Chile ratificerede Romstatutten og derved bragte det samlede 
antal af stater, der har tilsluttet sig statutten, op på 110 pr. december 2009;

17. opfordrer EU-formandskabet til at understrege vigtigheden af samarbejde med Den 
Internationale Straffedomstol i tredjelande; opfordrer indtrængende alle EU-
medlemsstater til at optrappe samarbejdet med straffedomstolen og indgå bilaterale 
aftaler om håndhævelsen af dommene samt beskyttelse af vidner og ofre; anerkender 
endvidere samarbejds- og bistandsaftalen mellem EU og ICC og opfordrer på den 
baggrund Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at yde Domstolen al 
nødvendig bistand; konstaterer med stor bekymring, at man ikke har udført Den 
Internationale Straffedomstols arrestordre imod den sudanesiske præsident al-Bashir;

18. bifalder EU’s resultater I FN’s Generalforsamlings tredje udvalg (om sociale, 
humanitære og kulturelle anliggender) i forbindelse med en lang række resolutioner, især 
om opfordringen til et moratorium over brugen af dødsstraf, som fik støtte fra mange 
lande, om barnets rettigheder, religiøs intolerance og menneskerettighedssituationen i 
Burma/Myanmar og Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DFRK);

19. opfordrer Rådet og Kommissionen til at lægge pres på regeringerne i de berørte lande for 
at få dem til at samarbejde fuldt ud med FN's mekanismer og indrømme uafhængige FN-
eksperter og særlige rapportører uhindret adgang til deres territorier og afholde sig fra at 
hindre deres arbejde;

20. opfordrer til et styrket samarbejde mellem Europarådet og Den Europæiske Union om 
fremme af mindretalsrettigheder og beskyttelse af regionale sprog og mindretalssprog 
ved anvendelse af retlige værktøjer vedrørende forbud mod forskelsbehandling for at 
fremme mangfoldighed og tolerance;

FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC)

21. glæder sig over UNHRC's bestræbelser og understreger dets centrale rolle i FN's struktur 
samt dets potentiale til at udvikle sig til en værdifuld ramme for EU's multilaterale 
menneskerettighedsbestræbelser; bemærker, at dette nye organ er nødt til at fortsætte sit 
arbejde for at opnå større troværdighed;

22. understreger, at civilsamfundsorganisationernes aktive deltagelse spiller en afgørende 
rolle for UNHRC's effektivitet;

23. bifalder udtrykkeligt den kendsgerning, at den nuværende amerikanske regering 
                                                                                                                                                  

Frankrig, Grækenland, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, 
Rumænien, Slovakiet); 19 medlemsstater havde også undertegnet protokollen, men 10 
havde endnu ikke ratificeret den (Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Finland, Frankrig, 
Litauen, Luxembourg, Malta, Rumænien, Slovakiet).
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bestræber sig på at deltage mere aktivt i FN og har indtaget en plads i UNHCR i perioden 
2009 til 2012; anerkender, at USA’s medlemskab øger UNHRC’s troværdighed og 
kapacitet; opfordrer EU til at styrke samarbejdet med USA, især hvad angår udveksling 
af erfaringer fra menneskerettighedsdialoger;

24. minder om, at UNHRC’s procedurer i 2011 vil blive underkastet en omfattende revision, 
og opfordrer derfor EU til aktivt at forberede sig på og deltage i denne revision; 

25. understreger den vigtige betydning af den universelle regelmæssige gennemgang (UPR) 
og opfordrer Rådet, Kommissionen og især Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS) 
til nøje at følge og overvåge aktiviteterne i forbindelse med den universelle regelmæssige 
gennemgang;

26. støtter kraftigt EU’s bestræbelser på at forhindre enhver partiskhed og manipulation i 
forbindelse med UPR; beklager i forbindelse hermed dybt resultaterne af samlingen i 
februar 2009, der i høj grad led under proceduremæssige forstyrrelser og forsøg på at 
manipulere forløbet af revisionsprocessen;

27. opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen til regelmæssigt 
at besøge UNHRC og personligt sikre, at der er de tættest mulige forbindelser mellem 
UNHRC og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil på alle niveauer; tilskynder det 
kommende menneskerettighedssegment i EEAS til at etablere en tæt samarbejdskontakt 
med UNHRC;

28. bemærker, som det påpeges i årsberetningen, at EU's medlemsstater er i mindretal i 
UNHRC; opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at gøre en samordnet 
indsats for at udvikle relevante alliancer med de lande og ikke-statslige aktører, som 
fortsætter kampen for at forsvare menneskerettighedernes universelle og udelelige 
karakter,

29. opfordrer Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil til at styrke 
deres samarbejde med demokratiske regeringer fra andre regionsgrupper inden for 
UNHRC med henblik på at forbedre chancerne for, at initiativer med sigte på respekt for 
principperne i FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder bliver vellykkede; 
anmoder Kommissionen om at forelægge en årsberetning om afstemningsmønstrene i FN 
i forbindelse med menneskerettighedsanliggender, som analyserer, hvordan disse 
påvirkes af EU's og medlemsstaternes politik samt politikken i andre blokke;

30. bekræfter atter den store betydning af disse særlige procedurer og landemandaterne 
internt i UNHRC; bifalder det nyligt oprettede tematiske mandat på området for 
kulturelle rettigheder og bifalder udvidelsen af de tematiske mandater til retten til føde, 
religions- eller trosfrihed samt internt fordrevne; bifalder endvidere udvidelsen af 
landemandaterne til Burundi, Haiti, Cambodia, Somalia, Den Demokratiske 
Folkerepublik Korea (DFRK), Myanmar og Sudan; beklager, at mandaterne til Liberia og 
Den Demokratiske Republik Congo (DRC) ikke blev udvidet;

31. bifalder de særlige samlinger Menneskerettighedsrådet angående 
menneskerettighedssituationen i det østlige DRC om de økonomiske og finansielle 
krisers indvirkning på den universelle gennemførelse og effektive udøvelse af 
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menneskerettigheder, samt hvad angår menneskerettighederne i Sri Lanka og 
menneskerettighedssituationen i de besatte palæstinensiske områder og Østjerusalem; 
beklager, at flertallet af medlemmerne i forbindelse med det særlige møde om de besatte 
palæstinensiske områder anvendte en ensidig fortolkning af Goldstonerapporten;

32. støtter uafhængigheden af Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder 
(OHCHR); beklager, at der under den 10. regulære samling i marts 2009 til trods for 
EU's modstand blev vedtaget en resolution om indskrænkning af OHCHR's 
uafhængighed;

EU's retningslinjer om menneskerettigheder.

Dødsstraf

33. minder om resolutionen om et verdensomspændende moratorium for brugen af dødsstraf 
(resolution 63/168) vedtaget af FN's Generalforsamling den 18. december 2008; 
understreger, at 106 lande nu stemmer for resolutionen, hvilket bekræfter, at der sker en 
gradvis konsolidering af verdensopinionen imod dødsstraf;

34. bifalder de afgørelser, der i 2009 blev truffet i Burundi og Togo og den amerikanske stat 
New Mexico om at afskaffe dødsstraf;

35. opfordrer Rådet og Kommissionen til at tilskynde de lande, der stadig ikke har 
undertegnet, ratificeret eller gennemført den anden frivillige protokol til den 
internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) eller et 
tilsvarende regionalt instrument, til at gøre dette;

36. bekræfter, at EU under alle omstændigheder er modstander af dødsstraf; minder om, at 
EU er den førende donor for civilsamfundsorganisationer, der kæmper imod dødsstraf; 
anmoder Kommissionen om fortsat at prioritere kampen imod denne grusomme og 
umenneskelige straf og fastholde den som en tematisk prioritet under EIDHR;

37. opfordrer indtrængende de iranske ledere til at indføre en lov, der uigenkaldeligt 
afskaffer stening som en legal straf; fordømmer det faktum, at det iranske styre 
stadigvæk idømmer dødsstraf og henretter unge lovovertrædere; fordømmer det iranske 
styres anvendelse af dødsstraf, hvilket placerer Iran på en andenplads, kun overgået af 
Kina, i oversigten over de lande, der eksekverer flest henrettelser; fordømmer kraftigt det 
øgede antal henrettelser, som fulgte på de fredelige demonstrationer efter præsidentvalget 
i Iran i juni 2009; er bekymret over, at Kina stadig eksekverer det største antal 
dødsdomme i verden; bifalder de belarussiske myndigheders positive indsats med at 
oprette en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag om indførelse af et moratorium for 
dødsstraf; er fortsat bekymret over, at der stadig foregår henrettelser I Belarus, som er det 
eneste land i Europa, der fortsat bruger dødsstraf;

38. konstaterer, at der er 32 jurisdiktioner i verden, der har love, som tillader anvendelse af 
dødsstraf for narkoforbrydelser; konstaterer, at FN’s Kontor for Bekæmpelse af 
Narkotika og Kriminalitet (UNODC), Kommissionen og europæiske nationale regeringer 
aktivt deltager i finansiering og/eller ydelse af teknisk bistand, lovgivningsbistand og 
finansiel støtte med henblik på at styrke aktiviteter i forbindelse med 
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narkotikabekæmpelse i stater, der holder fast ved dødsstraf for narkoforbrydelser; frygter, 
at den form for bistand kan føre til øget idømmelse af dødsstraf og henrettelser; opfordrer 
Kommissionen til at udvikle retningslinjer for international finansiering af nationale og 
regionale aktiviteter i forbindelse med håndhævelse af narkolovgivning for at sikre, at 
sådanne programmer ikke resulterer i krænkelser af menneskerettighederne, herunder 
anvendelse af dødsstraf; understreger, at afskaffelse af dødsstraf for narkorelaterede 
forbrydelser bør gøres til en forudsætning for finansiel bistand, teknisk bistand, 
kapacitetsudvikling og andre former for støtte til håndhævelse af narkolovgivning;

Vold mod kvinder 

39. konstaterer, at programmet for trojkaformandskabet bestående af Frankrig, Den 
Tjekkiske Republik og Sverige (juli 2008 – december 2009) gav spørgsmålet om vold 
mod kvinder og piger prioritet, og slår til lyd for sammenhæng mellem principper og 
politikker både uden for og i EU; noterer sig den nylige vedtagelse af et nyt sæt 
retningslinjer om spørgsmålet og forventer, at Kommissionen forelægger Parlamentet 
resultaterne af gennemførelsen heraf;

40. understreger vigtigheden af en omfattende gennemførelse af den dobbelte dagsorden 
fastlagt i FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed, og 
opfordrer Rådet til at styrke sin indsats på dette område;

41. opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen til at øge antallet 
af personale, der arbejder med spørgsmål vedrørende ligestilling mellem kønnene i 
forbindelse med indsatsen udadtil, og til at skabe strukturer for denne indsats; anerkender 
det fremskridt, der er gjort i FSFP i forbindelse med såvel missioner som uddannelse af 
personale;

42. er dybt bekymret over kvinders og pigers situation i Afghanistan; fordømmer den lov om 
shia-tilhængeres retsstilling, der blev vedtaget i marts 2009, som alvorligt krænker de 
afghanske kvinders rettigheder og strider imod den afghanske forfatning og de 
internationale menneskerettighedsstandarder; bifalder de ændringer, der er foretaget af 
loven om ”personlige anliggender for tilhængere af shia-retten”, men er fortsat dybt 
bekymret over visse af lovens artikler, der er i modstrid med Afghanistans forpligtelser i 
henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, 
konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder og 
konventionen om barnets rettigheder;  opfordrer indtrængende de afghanske 
myndigheder til omgående at gøre en indsats for at forbedre situationen vedrørende 
kvinders rettigheder i landet;

Tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling

43. opfordrer til, at sundhedsskadelig mishandling af patienter og andre personer, især dem 
der er ude af stand til at forsvare sig, det være sig politiske fanger eller mentalt 
handicappede, anerkendes som grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling; 
anerkender dog, at visse handlinger er vanskelige at bevise;

44. opfordrer alle stater, der endnu ikke har gjort det, til at tilslutte sig konventionen imod 
tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf samt 
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den dertil knyttede frivillige protokol (OPCAT); opfordrer staterne til at opgive samtlige 
forbehold, de hidtil har haft imod disse instrumenter;

45. understreger vigtigheden af en effektiv gennemførelse af EU’s retningslinjer om tortur og 
anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf; opfordrer Rådet 
og Kommissionen til at forelægge resultaterne af gennemførelsen af disse retningslinjer, 
idet opmærksomheden i særlig grad rettes mod resultaterne i forbindelse med 
rehabilitering af torturofre gennem Det Europæiske Instrument for Demokrati og 
Menneskerettigheder;

46. opfordrer medlemsstaterne til at efterkomme opfordringerne i dets beslutning om handel 
med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, 
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf1; opfordrer Kommissionen til så 
snart som muligt at forelægge en revision af adskillige bestemmelser i Rådets forordning 
nr. 1236/2005 af 27. juni 2005;

Barnets rettigheder

47. beklager dybt det faktum, at omkring 215 millioner børn skønnes at være ofre for 
børnearbejde, og at tre fjerdedele af disse børn udfører de værste former for børnearbejde 
(ILO-tal, 2009);

48. minder om det vellykkede 11. EU-ngo menneskerettighedsforum om bekæmpelse af vold 
imod børn og det svenske formandskab (Stockholm, juli 2009) og dets opfordringer til at 
fortsætte det retlige arbejde med henblik på at forbyde alle former for korporlig 
afstraffelse i alle sammenhænge, herunder hjemmet, med henblik på at identificere bedste 
praksis og erfaringer, der er gjort i forbindelse med bekæmpelse af vold imod børn i 
konflikt- og postkonfliktsituationer, samt for at skabe mere sammenhæng mellem EU's 
indsats udadtil og EU's og medlemsstaternes interne foranstaltninger på området for 
børns rettigheder;

49. opfordrer indtrængende til, at der træffes yderligere foranstaltninger i EU imod 
børnearbejde, og opfordrer EU til at gøre mere effektiv brug af de instrumenter, som det 
råder over, ved at indarbejde dem i menneskerettighedsdialoger og -høringer; opfordrer 
EU til effektivt at gennemføre EU's retningslinjer om barnets rettigheder og undersøge 
muligheden for at vedtage retningslinjer om bekæmpelse af børnearbejde; anerkender 
den rolle, som EU's handelspolitik spiller, idet den understøtter kampen imod 
børnearbejde, navnlig gennem brugen af GSP+-incitamenter;

50. minder om, at 20 års-dagen for konventionen om barnets rettigheder faldt i 2009; 
konstaterer med tilfredshed, at næsten alle lande nu er tiltrådt konventionen, og opfordrer 
indtrængende de lande, der endnu ikke er tiltrådt konventionen, til omgående at gøre 
dette; er fortsat dybt bekymret over, at der stadigvæk foregår omfattende krænkelser af 
de heri forankrede rettigheder; bifalder udnævnelsen af generalsekretærens særlige 
repræsentant for vold mod børn og understreger betydningen af mandatet.

51. giver udtryk for sin dybe bekymring over børn, der er ramt af væbnede konflikter; 
                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at styrke gennemførelsen af EU’s 
retningslinjer om børn og væbnede konflikter; bifalder FN's Sikkerhedsråds nye 
resolution 1882 (2009), der yderligere styrker beskyttelsen af børn ramt af væbnede 
konflikter;

Menneskerettighedsforkæmpere 

52. glæder sig over revisionen og opgraderingen af EU's retningslinjer om 
menneskerettighedsforkæmpere1; noterer sig udviklingen af over 60 lokale 
gennemførelsesstrategier og udnævnelsen af relevante kontakttjenestemænd; opfordrer 
til, at EU-udsendinge i tredjelande er fuldt underrettet om de i retningslinjerne indeholdte 
bestemmelser;

53. opfordrer indtrængende Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre de 
foranstaltninger, som Parlamentet foreslår i sin beslutning om EU's politikker til fordel 
for menneskerettighedsforkæmpere, vedtaget i juni 20102;

54. opfordrer til, at EU-institutionerne i forbindelse med gennemførelsen af 
Lissabontraktaten etablerer en interinstitutionel samarbejdsmekanisme om 
menneskerettighedsforkæmpere; mener, at etableringen af en sådan mekanisme kan lettes 
ved, at der oprettes kontaktpunkter for menneskerettighedsforkæmpere i alle EU's 
institutioner og organer, og at sådanne kontaktpunkter arbejder tæt sammen med de 
ansvarlige for menneskerettigheder og demokrati i EU-missioner og -delegationer; 
opfordrer Kommissionen til at skabe en mekanisme til evaluering af effektiviteten af 
retningslinjerne;

55. anerkender konklusionerne i mange menneskerettighedsrapporter, hvor det fastslås, at 
menneskerettighedsforkæmpere er blevet udsat for stadig hårdere angreb, der har antaget 
forskellige former, såsom angreb på ytrings- eller forsamlingsfriheden, vilkårlige 
arrestationer, uretfærdige retssager og lukning af civilsamfundsorganisationers kontorer;

56. er fortsat på vagt over for tredjelandes regeringer, der forsøger at bringe 
menneskerettighedsbevægelser til tavshed gennem vedtagelse af kontroversielle love om 
ngo'er; 

57. giver udtryk for sin dybe beklagelse af mordene på bl.a. Stanislav Markelov, Anastasia 
Baburova og Natalya Estemirova i Rusland, den vilkårlige tilbageholdelse af Roxana 
Saberi og Abdolfattah Soltani i Iran samt retssagen imod Liu Xiaobo i Kina, som alle 
fandt sted i beretningsperioden;

58. konstaterer, at tilbageholdelsen såvel som løsladelsen og den derpå følgende udvisning 
uden ret til tilbagevenden af lokale menneskerettighedsforkæmpere i Cuba ligeledes er en 
alvorlig krænkelse af menneskerettigheder; 

Menneskerettighedsklausuler

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf

2 P7_TA-PROV(2010)0226.
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59. understreger betydningen af menneskerettighedsklausuler i handelspolitikker, 
partnerskaber og handelsaftaler mellem EU og tredjelande; foreslår en "vurdering af 
menneskerettighederne" i tredjelande, der har handelsforbindelser med EU;

60. konstaterer med tilfredshed, at den måde, hvorpå GSP+ (den generelle 
præferenceordning) fungerer, nøje overvåges, og at handelspræferencer indrømmes 
lande, der har ratificeret vigtige internationale konventioner om bæredygtig udvikling, 
sociale rettigheder og god regeringsførelse og gennemført disse i praksis;

61. bifalder indføjelsen af en menneskerettighedsklausul i partnerskabsaftalen mellem EU og 
Indonesien og i stabiliserings- og associeringsaftalen med Albanien, der trådte i kraft i 
beretningsperioden, og som bringer antallet af lande, der accepterer indføjelsen af denne 
klausul i aftaler med EU, op på over 120;

Opbygning af demokrati i eksterne forbindelser

62. bifalder Rådets konklusioner om understøttelse af demokratiet i EU’s eksterne 
forbindelser og vedtagelsen af en EU-dagsorden for en indsats for understøttelse af 
demokratiet i EU's eksterne forbindelser som et middel til forbedring af sammenhængen 
og effektiviteten af EU's støtte til opbygning af demokratiet;

63. opfordrer Kommissionen til systematisk at lade understøttelsen af demokratiet indgå i 
landestrategidokumenterne, idet der tages hensyn til det pågældende lands specifikke 
situation og EU’s regionale strategi;

64. opfordrer den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen til at sikre, at 
menneskerettigheder og opbygning af demokratiet effektivt integreres i alle 
politikområder; ser frem til ajourførte rådskonklusioner under det belgiske formandskab, 
som tager de fremskridt, der er gjort, op til revision og tager hensyn til den 
handlingsplan, der er vedtaget;

Den humanitære folkeret

65. bifalder de konklusioner, der blev vedtaget af Rådet i december 2009, hvor man også 
fejrede 60 års-dagen for Genevekonventionerne, om fremme af overholdelsen af den 
humanitære folkerets normer;

66. tager vedtagelsen af de ajourførte EU-retningslinjer om fremme af overholdelsen af den 
humanitære folkerets normer i 2009 til efterretning; opfordrer Rådet til mere effektivt at 
integrere gennemførelsen af retningslinjerne om fremme af overholdelsen af den 
humanitære folkerets normer i EU's andre retningslinjer på menneskerettighedsområdet 
og forbedre den konsekvente hensyntagen til den humanitære folkeret i forbindelse med 
EU's optræden udadtil; 

Religions- og trosfrihed

67. bifalder Rådets konklusioner om religionsfrihed og trosfrihed vedtaget i november 2009;
opfordrer Rådet og Kommissionen til at vedtage praktiske foranstaltninger til 
bekæmpelse af religiøs intolerance og fremme religions- og trosfrihed i hele verden;
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68. er fortsat dybt bekymret over, at diskrimination på grund af religion eller tro stadig 
eksisterer i alle verdens religioner, og at personer, der tilhører bestemte 
religionssamfund, herunder religiøse mindretal, stadig kan nægtes deres 
menneskerettigheder i mange lande; fordømmer de kinesiske myndigheder for 
retsforfølgelsen af personer, der praktiserer deres religion uden for officielt tilladte 
faciliteter, herunder kristne, muslimer, buddhister og Falun Gong-tilhængere; opfordrer 
indtrængende de kinesiske myndigheder til at afstå fra deres undertrykkelsespolitik i 
Tibet, som i sidste ende kan føre til udslettelse af den tibetanske religion og kultur;

Ytringsfrihed

69. er bekymret over, at ytringsfriheden udsættes for forskellige nye former for angreb, især 
gennem brug af moderne teknologier såsom internettet; gentager, at ytringsfrihed 
omfatter retten til at søge, modtage og meddele oplysninger og tanker ved et hvilket som 
helst meddelelsesmiddel;

70. anerkender, at nye teknologier giver uhørte muligheder for at deltage i det offentlige liv, 
udtrykke meninger, få adgang til information om menneskerettigheder og udbrede 
kendskabet til krænkelser af menneskerettigheder i resten af verden;  er bekymret over, at 
stater i stigende omfang bruger sofistikerede teknikker til at overvåge aktiviteter på 
internettet, og at chikane, forfølgelse og endda tilbageholdelse og fængsling af personer, 
der bruger internettet til at udøve deres ret til menings- og ytringsfrihed er forekommet i 
en række lande;

71. opfordrer indtrængende lande, der begrænser adgangen til internettet, til at ophæve deres 
indskrænkning af den frie informationsstrøm; konstaterer, at listen over “internetfjender” 
ifølge Journalister Uden Grænser omfatter følgende stater, der i udstrakt grad censurerer 
internettet: Belarus, Kina, Cuba, Egypten, Iran, Myanmar/Burma, Nordkorea, Saudi 
Arabien, Syrien, Tunesien, Turkmenistan, Uzbekistan og Vietnam;

72. støtter retten til frit at give udtryk for synspunkter og holde fredelige forsamlinger i 
Rusland, som er garanteret i artikel 31 i den russiske forfatning; udtrykker solidaritet med 
organisatorerne og deltagerne i ”strategi 31”, serien af borgerlige protester til 
understøttelse af denne rettighed, der startede den 31. juli 2009 og finder sted på 
Triumfalnaya-pladsen i Moskva den 31. i hver måned med 31 dage; beklager, at "strategi 
31”-demonstrationerne hidtil er blevet nægtet tilladelse fra myndighederne med den 
begrundelse, at der var planlagt andre aktiviteter, der skulle finde sted på Triumfalnaya-
pladsen på samme tidspunkt;  er dybt bekymret over, at det russiske politi den 31. 
december 2009 blandt dusinvis af andre fredelige demonstranter tilbageholdt formanden 
for Moskvas Helsinkigruppe, Ljudmilla Alexejevna, der kun få uger inden hun blev 
tilbageholdt havde modtaget Parlamentets Sakharovpris;

Menneskerettigheder og bekæmpelse af terrorisme

73. konstaterer, at foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme har resulteret i krænkelser af 
de grundlæggende menneskerettigheder i en række lande rundt om i verden ved, at der er 
gennemført overdrevne overvågningsforanstaltninger, foretaget illegale tilbageholdelser 
og anvendt tortur som en metode til at fremtvinge oplysninger fra terrormistænkte; 
fordømmer menneskerettighedskrænkelse og er overbevist om, at de borgerlige 
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frihedsrettigheder ikke bør kompromitteres i kampen mod terrorisme, eftersom 
forstyrrelse af det normale demokratiske liv i de vestlige samfund netop er, hvad 
terroristerne tilstræber;

74. minder om USA’s præsident Barack Obamas beslutning om at lukke fangelejren 
Guantanamo Bay i januar 2009; udtrykker sin beklagelse over, at denne beslutning ikke 
er gennemført fuldt ud; opfordrer indtrængende USA’s regering til fuldt ud at leve op til 
sine forpligtelser; bifalder det konstruktive engagement, der udvises af en række 
medlemsstater, som bestræber sig på at hjælpe, idet de modtager nogle tidligere 
Guantanamofanger og hjælper med at skaffe nogle af de personer, hvis løsladelse fra 
fangelejren der ikke længere er nogen hindringer for, et opholdssted; 

75. konstaterer, at den fælles beslutningsprocedure efter Lissabontraktatens ikrafttræden 
gælder for direktiver og andre former for lovgivning om kampen imod terror og 
organiseret kriminalitet, idet internationale aftaler i forbindelse med dette emne vil kræve 
Europa-Parlamentets godkendelse; konstaterer, at disse ændringer vil give Parlamentet 
yderligere indflydelse, når det gælder om at finde den rette balance mellem sikkerhed og 
menneskerettigheder;

Menneskerettighedsdialoger og høringer med tredjelande

76. udtrykker sin skuffelse over, at der ikke er gjort fremskridt med hensyn til 
menneskerettighedsdialoger og høringer; beklager, at inddragelsen af civilsamfundet i 
disse dialoger og høringer ikke er systematisk garanteret og sommetider er underlagt 
begrænsninger fra parter uden for EU;

77. opfordrer til reel deltagelse i de løbende evalueringer af menneskerettighedsdialogerne 
og -høringerne; slår til lyd for ubegrænset tilgang til resultatdokumenter og andre 
relevante kilder; forventer som et resultat af vurderingerne, at der udvikles klare 
indikatorer, der kan måle virkningerne af dialogerne;

78. understreger nødvendigheden af at lade konklusionerne af menneskerettighedsdialogerne 
og -høringerne vinde indpas på EU's topmøder med dets partnere;

79. er af den opfattelse, at menneskerettighedsdialoger og -høringer bør planlægges og 
gennemføres på gennemsigtig vis med målsætninger fastlagt på forhånd og evalueret 
efter, at dialogen har fundet sted; opfordrer Rådet og Kommissionen til at lægge pres på 
tredjelandes myndigheder med henblik på bred ministeriel deltagelse på højt plan i 
dialogerne og høringerne;

80. bifalder etableringen af menneskerettighedsdialoger med de enkelte centralasiatiske 
stater, Tadsjikistan, Kasakhstan, Kirgisistan og Turkmenistan, i 2008; bifalder 
afholdelsen af det første seminar om menneskerettighedsdialogen mellem EU og 
Usbekistan med deltagelse af civilsamfundet i oktober 2008;  beklager, at 
menneskerettighedsdialogerne mellem EU og Kina ikke har givet resultater i retning af 
forbedringer, hvad angår specifikke menneskerettighedskrænkelser i Kina; udtrykker sin 
skuffelse over, at menneskerettighedshøringerne mellem EU og Rusland ikke har givet 
væsentlige resultater; bifalder, at der i 2009 er indledt menneskerettighedsdialoger med 
Indonesien og afholdt de første dialogmøder med Georgien og Armenien;
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81. bifalder den første menneskerettighedsdialog mellem EU og Belarus, der fandt sted i juni 
2009, og beklager, at denne dialog indtil videre ikke har ført til væsentlige ændringer i 
menneskerettighedssituationen i dette land;

82. konstaterer, at parlamentet i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea) i april 
2009 har revideret landets forfatning og blandt andet optaget en bestemmelse i 
forfatningen om, at Nordkorea respekterer og beskytter menneskerettighederne; opfordrer 
de nordkoreanske myndigheder til at tage klare positive skridt i retning af at forbedre 
menneskerettighedssituationen; understreger, at ikke kun forfatningsbestemmelser men 
også konstruktive foranstaltninger bør tages i betragtning i forbindelse med evaluering af 
menneskerettighedssituationen i landet;  udtrykker håb om, at Nordkorea vil vise 
interesse og engagere sig konstruktivt i menneskerettighedsdialogen med EU;

Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

83. anerkender, at økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder bør prioriteres ligeså højt 
som borgerlige og politiske rettigheder i betragtning af, at alle menneskerettigheder er 
universelle, udelelige, indbyrdes afhængige og forbundne som bekræftet på 
verdenskonferencen om menneskerettigheder i 1993 i Wien; opfordrer indtrængende alle 
lande i verden til at undertegne den frivillige protokol til den internationale konvention 
om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (OP-ICESCR), der blev lagt åben for 
undertegnelse den 24. september 2009;

84. understreger, at menneskerettigheder omfatter retten til føde, vand, uddannelse, en 
passende bolig, anstændigt arbejde, social sikkerhed og retten til at danne fagforeninger; 
anerkender, at det i de fleste tilfælde er fattigdom, der er årsag til, at disse rettigheder 
ikke overholdes; opfordrer EU til at gøre en større indsats og investere flere penge i 
opnåelsen af årtusindudviklingsmålene i lyset af, at verden er langt fra at nå de mål, der 
er sat for 2015;

85. anerkender betydningen af Den Internationale Arbejdsorganisations overvågningssystem 
for forsvar af rettigheder på områderne handel og beskæftigelse, statistiske systemer, 
social beskyttelse og beskæftigelsespolitikker samt sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen;

86. bifalder Kommissionens og medlemsstaternes bestræbelser på at bekæmpe den globale 
økonomiske og finansielle krise og på denne måde reducere de negative følger, denne 
krise har haft for menneskerettighedssituationen i verden; bifalder den 10. særlige 
samling i Menneskerettighedsrådet med temaet “Den globale økonomiske og finansielle 
krises indvirkning på den universelle gennemførelse og fuldstændige udøvelse af 
menneskerettighederne”, der fandt sted den 20. februar 2009; 

Kommissionens programmer for ekstern bistand og EIDHR

87. glæder sig over, at der er blevet taget hensyn til alle Parlamentets prioriteringer i EIDHR-
programmeringsdokumenterne for 2008 og 2009;

88. støtter EIDHR’s bidrag, hovedsagelig gennem civilsamfundsprojekter gennemført af 
lokale og internationale civilsamfundsorganisationer (90 % af bidragene) og også 
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gennem regionale og internationale organisationer på dette område, såsom Europarådet, 
OSCE og Kontoret for FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder (10 % af 
bidragene);

89. konstaterer med tilfredshed, at der i 2008-2009 blev ydet over 235 mio. EUR til 
menneskerettigheder og demokrati, hvilket gjorde det muligt at finansiere 900 projekter i 
omkring 100 lande; konstaterer endvidere, at der blev finansieret et specielt stort antal 
projekter i lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, idet AVS-landene 
modtog det højeste samlede beløb;

90. understreger, at EIDHR’s vigtigste force ligger i, at det ikke er afhængigt af værtslandets 
regerings samtykke, og at det derfor har mulighed for at koncentrere sig om følsomme 
politiske spørgsmål og innovative fremgangsmåder og for at samarbejde direkte med 
lokale civilsamfundsorganisationer, der skal bevare deres uafhængighed af offentlige 
myndigheder;

91. understreger vigtigheden af at bruge EIDHR som en metode til at reagere over for 
menneskerettighedstrusler og en metode til at understøtte menneskerettighedsforkæmpere 
og ofre for krænkelser af menneskerettigheder mere effektivt; understøtter et netværk af 
elleve EIDHR-finansierede organisationer der fokuserer på at beskytte 
menneskerettighedsforkæmpere og sætte hurtigt ind i nødsituationer.

92. opfordrer Kommissionen til at sikre, at der er sammenhæng mellem Unionens politiske 
prioriteringer og de projekter og programmer, der modtager støtte, navnlig i forbindelse 
med dens bilaterale programmering i samarbejde med tredjelande;

93. opfordrer Kommissionens personale til regelmæssigt at mødes med repræsentanter for 
civilsamfundet i Bruxelles for at fremme dialogen med de partnere, der omsætter 
projekterne i praksis på stedet;

94. bifalder spredningen af midler til menneskerettigheder gennem geografiske programmer, 
idet gennemførelsen af politikken på nationalt og regionalt plan understøttes af Den 
Europæiske Udviklingsfond (i landene i Afrika, Caribien og Stillehavet), Udviklings- og 
Samarbejdsinstrumentet (i Latinamerika, Asien og Sydafrika) og Det Europæiske 
Naboskabs- og Partnerskabsinstrument (i naboregionerne) samt gennem tematiske 
instrumenter såsom EIDHR, IfS, DCI og ICI Plus;

Bistand til afholdelse af valg og valgobservation

95. bemærker med tilfredshed, at EU i stigende grad gør brug af valgbistand og 
valgobservation til at fremme demokrati i tredjelande og dermed øge respekten for 
menneskerettighederne, de grundlæggende friheder og retsstatsprincippet, og at 
kvaliteten og uafhængigheden af disse missioner nyder bred anerkendelse;

96. gentager sin opfordring om, at valgproceduren, både i perioden før og efter valget, skal 
indarbejdes på de forskellige niveauer af den politiske dialog med de pågældende 
tredjelande med henblik på at sikre sammenhængen i EU's politikker og fastslå 
menneskerettighedernes og demokratiets centrale rolle;
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97. bifalder størrelsen af de midler, der er stillet til rådighed, som i løbet af den 18 måneder 
lange periode for denne beretning tilsammen udgjorde over 50 millioner euro;

Udnyttelse af Europa-Parlamentets indsats på menneskerettighedsområdet

98. opfordrer Rådet og Kommissionen til at gore grundig brug af Parlamentets beslutninger 
og andre meddelelser og reagere konkret på de anliggender og ønsker, der er givet udtryk 
for;

99. lægger Parlamentets delegationer på sinde, at de systematisk skal sætte drøftelser om 
menneskerettigheder på dagsordener for interparlamentariske møder, og at de skal mødes 
med menneskerettighedsforkæmpere og i givet fald sørge for, at disse gøres synlige og 
beskyttes på internationalt plan; 

100. bifalder etableringen af netværket af Sakharovprismodtagere; opfordrer indtrængende til, 
at de nødvendige midler stilles til rådighed uden forsinkelse for at opnå målene og lette 
kommunikationen mellem Sakharovprismodtagere og Parlamentet ved at indrømme 
prismodtagerne en særlig status, der gør det muligt for dem at komme ind i Parlamentets 
bygninger gennem en forenklet procedure;

*

* *

101. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, FN, Europarådet, 
Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og regeringerne i de lande og 
territorier, der er nævnt i beslutningen.


