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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2009 en het 
mensenrechtenbeleid van de Europese Unie
(2010/2202(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op het elfde verslag van de EU over mensenrechten en democratie in de wereld, over 
de periode van juli 2008 tot december 2009,

– gelet op de artikelen 6 en 21 van het Verdrag van Lissabon,

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens en alle relevante 
internationale mensenrechtenverdragen1,

– gezien het Handvest van de Verenigde Naties,

– gezien alle mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties en de daartoe behorende 
facultatieve protocollen2,

– gezien de regionale mensenrechteninstrumenten, in het bijzonder het Afrikaanse Handvest 
voor de rechten van de mens en de volkeren, het facultatieve protocol over de rechten van 
vrouwen in Afrika, het Amerikaanse Verdrag inzake de rechten van de mens, het 
Arabische Handvest inzake de rechten van de mens, en de intergouvernementele 
commissie voor de mensenrechten van de ASEAN,

– gezien de inwerkintreding op 1 juli 2002 van het Statuut van Rome van het Internationaal 
Strafhof (ICC) en onder verwijzing naar de resoluties van het Parlement met betrekking 
tot dat Internationaal Strafhof3,

– gelet op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de lopende 
onderhandelingen over de toetreding van de EU tot dat verdrag,

– gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie4,

– gelet op de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en de herziening daarvan5,

– onder verwijzing naar Verordening (EG) nr. 1889/2006 van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 december 2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de 

                                               
1 Zie voor alle relevante basisteksten de tabel in bijlage III bij verslag xxx van de Commissie buitenlandse zaken.
2 VN-Verdrag tegen foltering; VN-Verdrag inzake de rechten van het kind; VN-Verdrag inzake de uitbanning 

van alle vormen van discriminatie van vrouwen; VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap; Internationaal Verdrag ter bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning.

3 PB C 379 van 7.12.1998, blz. 265; PB C 262 van 18.9.2001, blz. 262; PB C 293 E van 28.11.2002, blz. 88;
PB C 271 E van 12.11.2003, blz. 576; Aangenomen teksten van 22 mei 2008, P6_TA(2008)0238;
Aangenomen teksten van 21 oktober 2008, P6_TA(2008)0496.

4 PB C 303 van 14.12.2007, blz. 1.
5 PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3; PB C 303 van 14.12.2007, blz. 1; PB L 209 van 11.8.2005, blz. 27.
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bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld1 (Europees instrument voor 
democratie en mensenrechten, EIDHR),

– onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over de mensenrechten in de wereld,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 14 januari 20092 over de over de ontwikkeling 
van de VN-Raad voor de mensenrechten en de rol van de EU, en van 25 februari 20103

over de 13de zitting van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 februari 20074 en 26 april 20075 over het 
initiatief voor een wereldwijd moratorium op de doodstraf en gezien resolutie 62/149 van 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 18 december 2007 over een 
moratorium op de toepassing van de doodstraf,

– gezien Protocol nr. 13 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), inzake de afschaffing van de doodstraf 
onder alle omstandigheden,

– gezien de verklaring van de VN inzake mensenrechtenactivisten en onder verwijzing naar 
zijn resolutie van 16 juni 2010 over mensenrechtenactivisten6,

– gezien de richtsnoeren van de Europese Unie inzake de bevordering van de naleving van 
het internationale humanitaire recht7, de doodstraf, marteling en andere wrede, 
onmenselijke of vernederende behandelingen, mensenrechtenactivisten, 
mensenrechtendialogen met derde landen, bevordering en bescherming van de rechten van 
het kind, en inzake geweld tegen vrouwen en uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 22 oktober 2009 over democratieopbouw in de 
externe betrekkingen van de EU8,

– onder verwijzing naar alle spoedresoluties die door het Parlement zijn aangenomen, met 
betrekking tot gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de 
rechtstaat,

– gelet op de artikelen 48 en 119, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0026/2010),

A. overwegende dat de Universele Verklaring van de rechten van de mens nog steeds geldt 

                                               
1 PB L 386 van 29.12.2006, blz. 1.
2 PB C 292 E van 24.2.2010, blz. 71.
3 Aangenomen teksten, TA_PROV(2010)0036.
4 PB C 250 E van 25.10.2007, blz. 91.
5 PB C 74 E van 20.3.2008, blz. 775.
6 Aangenomen teksten, P6_TA(2010)0226.
7 PB C 327 van 23.12.2005, blz. 4.
8 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0056.
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als referentiedocument voor de gehele wereld, waarin de menselijke persoon centraal 
wordt gesteld,

B. overwegende dat het 11e Jaarverslag van de EU over de mensenrechten (2008/9) een 
algemeen overzicht geeft van het optreden van de EU op gebied van mensenrechten en 
democratie in de wereld,

C. overwegende dat deze resolutie de activiteiten van de EU op gebied van mensenrechten en 
democratie wil onderzoeken, evalueren en, in specifieke gevallen, van constructieve 
kanttekeningen voorzien,

D. overwegende dat de interne mensenrechtensituatie van de Europese Unie rechtstreeks van 
invloed is voor haar geloofwaardigheid en haar vermogen om een effectief extern 
mensenrechtenbeleid te voeren,

E. overwegende dat de Unie berust op waarden als eerbied voor de menselijke waardigheid, 
vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, 
waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren,

F. overwegende dat het Verdrag van Lissabon de bevoegdheden van de EU terzake van 
buitenlands beleid zodanig heeft uitgebreid dat zij haar waarden en doelstellingen meer 
kracht kan bijzetten; overwegende dat de belangrijkste vernieuwingen in verband met het 
externe optreden van de EU, zoals een Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor 
Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid/ vice-voorzitter van de Commissie (HV/VV) en 
de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO), het externe optreden van de EU op het 
gebeid van de mensenrechten verder zullen consolideren en betere mogelijkheden zullen 
bieden om de mensenrechten in alle belangrijke beleidsgebieden in te vlechten,

G. overwegende dat het Verdrag de EU één enkele rechtspersoonlijkheid verleent, zodat zij 
kan toetreden tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, en 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg de handelingen 
van de EU aan het Mensenrechtenverdrag kan toetsen,

H. overwegende dat met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, het Handvest 
van de grondrechten van de EU juridisch bindende werking kreeg, zodat de bescherming 
van de mensenrechten in Europa hiermee werd versterkt,

I. overwegende dat de inspanningen voor bestrijding van het terrorisme in de wereld de 
noodzaak om veiligheid te verzoenen met eerbiediging van de mensenrechten nog hebben 
verscherpt,

J. overwegende dat de mondiale economische en financiële crisis een ongunstig effect 
hebben gehad op economische, sociale en culturele rechten; overwegende dat de rechten 
van de armsten het meest zijn aangetast; overwegende dat door de stijgende prijzen 
miljoenen mensen in een aantal landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika moeten 
worstelen om in elementaire behoeften te voorzien ; overwegende dat miljoenen mensen 
een onveilig en onwaardig bestaan lijden, en dat in sommige landen protesten met 
repressie en geweld worden onderdrukt,



PE448.819v01-00 6/19 PR\830294NL.doc

NL

K. overwegende dat economische, sociale en culturele rechten evenveel aandacht moeten 
krijgen en als even belangrijk moeten worden beschouwd als burgerlijke en politieke 
rechten,

L. overwegende dat klimaatverandering een blijvende en lange-termijnimpact heeft op de 
mensenrechten; overwegende dat negatieve gevolgen vooral te verwachten zijn onder 
kwetsbare groepen, zoals inheemse volken in de ontwikkelingsgebieden, maar ook nog 
veel wijdere vertakkingen zouden kunnen krijgen,

M. overwegende dat zich in de wereld nieuwe vormen van mensenrechtschendingen 
voordoen, onder meer in de sfeer van de nieuwe informatie-technologieën, zoals 
bijvoorbeeld internet-censuur,

1. herinnert nogmaals aan de vastbeslotenheid en langdurige inspanningen waarmee het 
Europeees Parlement opkomt voor mensenrechten en democratie in de wereld door middel 
van bilaterale betrekkingen met derde landen en actieve deelname aan internationale fora, 
en ook door ondersteuning van internationale en plaatselijke maatschappelijke 
organisaties;

2. is verheugd over het voornemen van de HV/VV om te bouwen aan een actieve rol voor de 
EU op het wereldtoneel, met het oog op wereldwijde verbetering van mensenrechten en 
democratie;

3. is van mening dat bij het voeren van een consistent Europees buitenlands beleid het 
bevorderen van democratie een absolute prioriteit is, aangezien een democratische 
samenleving immers de basis voor de handhaving van mensenrechten is; gelooft dat de 
nieuwe institutionele structuur van de EU, en met name de EDEO, de kans biedt om de 
coherentie en doelmatigheid van het EU-optreden op dit terrein te versterken;

4. vraagt de HV/VV zich te houden aan haar toezegging om de mensenrechten in te vlechten 
binnen het gehele externe optreden van de EU, en wel zodanig dat deze ook terug te 
vinden zijn in de opzet van de EDEO en de daaraan toegewezen middelen;

5. is verheugd over de bereidheid van de HV/VV tot een grondige herziening van de 
doelmatigheid van alle EU-instrumenten op dit gebied, van mensenrechtendialoog tot EU-
richtsnoeren, van het Europese Instrument voor Democratie en Mensenrechten (EIDHR) 
tot de bilaterale bijstand en acties in multilaterale fora, en een raadpleging van start te 
laten gaan over de uitwerking van een nieuwe mensenrechtenstrategie; verklaart zich 
vastbesloten om volledig deel te zullen nemen aan deze raadpleging;

6. houdt staande dat de EU-instellingen onderling moeten zorgen voor meer transparantie en 
ruimere toegang tot elkaars documenten, met het oog op een doelmatiger 
interinstitutionele samenwerking;

7. onderstreept dat er meer prioriteit moet worden gegeven aan verbetering van het 
vermogen van de Europese Unie om snel te reageren op mensenrechtenschendingen in 
derde landen;

8. acht het essentieel dat alle speciale vertegenwoordigers van de Europese Unie, gezien het 
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belang van mensenrechtenkwesties in conflict- en postconflictsituaties, in de toekomst een 
mandaat krijgen waarin een specifiek punt wordt gemaakt van bevorderen en waarborgen 
van de eerbiediging van mensenrechten;

Het jaarverslag van de EU over de mensenrechten in de wereld

9. beklemtoont het belang van het jaarverslag van de EU over de mensenrechten voor de 
analyse en evaluatie van het mensenrechtenbeleid van de EU, met name met het oog op de 
vergroting van de zichtbaarheid van mensenrechtenkwesties in het algemeen; pleit voor 
publieke voorlichtingscampagnes waardoor de rol van de Europese Unie op dit gebied 
zichtbaarder wordt;

10. waardeert het dat de HV/VV het jaarverslag van de EU voor het parlement heeft 
toegelicht, en betuigt zijn instemming met de nieuwe verslagperiode die voortaan een 
kalenderjaar bestrijkt, waardoor het Parlement de gelegenheid krijgt om de plenaire zitting 
van december te wijden aan de mensenrechten, met de uitreiking van de jaarlijkse 
Sakharov Prijs voor Vrijheid van Denken en het debat over het jaarverslag van de EU over 
de mensenrechten in de wereld en over het beleid van de EU terzake;

11. vraagt de Raad en de Commissie meer te doen om te zorgen dat het jaarverslag van de EU 
over mensenrechten en democratie verspreiding vindt en zoveel mogelijk lezers bereikt; 
erkent dat de huidige uitgave van het verslag is verbeterd met een duidelijker presentatie, 
ofschoon het wegens de langere verslagperiode moeilijker te hanteren is;

12. herhaalt zijn verzoek om meer en betere informatie voor een beoordeling van 
beleidsmaatregelen en is van oordeel dat elementen en richtsnoeren moeten worden 
voorgesteld om de algemene aanpak te verbeteren, eventuele tegenstrijdigheden tot een 
minimum te beperken en de beleidsprioriteiten per land aan te passen, met het oog op de 
goedkeuring van mensenrechtenstrategieën per land zoals omschreven in het EDEO-
programma;

13. herhaalt zijn pleidooi voor een regelmatige evaluatie van de inzet en de resultaten van het 
beleid, de instrumenten en de initiatieven van de Europese Unie inzake mensenrechten in 
derde landen, waarvan de uitkomst aan het Parlement moet worden bekendgemaakt; 
verzoekt de Raad en de Commissie specifieke, meetbare indicatoren en toetsingscriteria te 
ontwikkelen om de effectiviteit van dit beleid te meten;

Activiteiten van de EU op het terrein van mensenrechten in internationale fora

14. onderstreept dat de EU met haar toekomstige toetreding tot het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens de kans krijgt haar vaste voornemen te tonen om 
binnen én buiten haar grenzen voor de mensenrechten op te komen; vraagt de EU-lidstaten 
hieraan hun steun te verlenen en ook de burgers van de EU hiervoor te winnen;

15. spoort de EU-lidstaten aan om alle fundamentele mensenrechtenverdragen van de 
Verenigde Naties en de Raad van Europa, evenals de daarbij behorende facultatieve 
protocollen, te ondertekenen en te ratificeren, en in het bijzonder te ratificeren het 
Internationale Verdrag inzake de bescherming van de rechten van alle migrerende 
werknemers en hun gezinsleden van 1990, het Internationaal Verdrag ter bescherming van 
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alle personen tegen gedwongen verdwijning, en het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap; dringt erop aan het facultatieve protocol daarbij als een 
integraal onderdeel van het verdrag te beschouwen en dringt aan op gelijktijdige 
toetreding tot verdrag en protocol1;

16. vraagt de Raad en de Commissie zich te blijven inspannen voor universele ratificatie van 
het Statuut van Rome en de nodige nationale uitvoeringswetgeving, overeenkomstig 
Gemeenschappelijk Standpunt 2003/444/GBVB van de Raad van 16 juni 2003 betreffende 
het Internationaal Strafhof2 en het actieplan van 2004 voor de follow-up van het 
Gemeenschappelijk Standpunt; is verheugd dat met de ratificaties van het Statuut van 
Rome door de Tsjechische Republiek en Chili in de loop van de verslagperiode het totaal 
aantal partijen bij het verdrag per december 2009 op 110 is gekomen;

17. vraagt het EU-Voorzitterschap om het belang van samenwerking met het ICC bij elke 
EU-top en dialoog met niet-EU-landen aan de orde te stellen; vraagt alle EU-lidsaten 
dringend hun samenwerking met het Strafhof te intensiveren en bilaterale afspraken te 
maken over de uitvoering van vonnissen, en de bescherming van getuigen en slachtoffers; 
neemt voorts kennis van de Overeenkomst tussen de EU en het Internationaal Strafhof 
inzake samenwerking en bijstand, en doet op basis daarvan een oproep aan de EU en haar 
lidstaten om het Strafhof alle noodzakelijke bijstand te geven; merkt met grote 
bezorgdheid op dat het bevel van het ICC tot arrestatie van de Soedanese President al-
Bashir tot dusver onuitgevoerd is gebleven;

18. heeft waardering voor hetgeen de EU in de derde commissie van de Algemene 
VN-Vergadering (Sociale, Humanitaire en Culturele Zaken) heeft kunnen inbrengen bij 
een groot aantal resoluties, met name waar het ging over de oproep tot een moratorium op 
de doodstraf, waaraan meer landen hun steun gaven, over de rechten van het kind, over 
religieuze onverdraagzaamheid en over de mensenrechtensituatie in Birma/Myanmar en 
de Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK);

19. vraagt de Raad en de Commissie druk uit te oefenen op de regeringen van deze landen om 
volledig mee te werken met de VN-instanties en toegang te verlenen aan de 
onafhankelijke deskundigen en bijzondere rapporteurs van de VN, hun volledige toegang 
te geven tot hun grondgebied en hun geen beperkingen op te leggen bij hun werk;

20. pleit voor nauwere samenwerking tussen de Raad van Europa en de Europese Unie op het 
gebied van de bevordering van de rechten van minderheden en de bescherming van 
regionale en minderhedentalen, en daarbij gebruik te maken van de wettelijke 
antidiscriminatie-instrumenten voor het bevorderen van diversiteit en verdraagzaamheid;

                                               
1 Per december 2009 hadden Oostenrijk, België, Duitsland, Hongarije, Italië, Portugal, Slovenië, Spanje, Zweden 

en het Verenigd Koninkrijk zowel het verdrag als het facultatieve Protocol geratificeerd; alle lidstaten hadden 
het verdrag ondertekend, maar 15 lidstaten hadden het nog niet geratificeerd (Bulgarije, Cyprus, Estland, 
Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Letland, Litouwen , Luxemburg, Malta, Nederland, Polend 
Roemenië, Slovakije); 19 lidstaten hadden ook het Protocol ondertekend, maar 10 hadden het nog niet 
geratificeerd (Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Finland, Frankrijk, Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Roemenië, Slovakije).

2 PB L 150 van 18.6.2003, blz. 67.
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De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties

21. heeft waardering voor het werk van de UNHRC en benadrukt diens belangrijke rol binnen 
de algemene VN-structuur en zijn mogelijkheden tot een waardevol kader te worden voor 
de multilaterale bemoeienissen van de EU voor de mensenrechten; merkt op dat dit 
nieuwe orgaan zich al doende meer geloofwaardigheid zal moeten verwerven;

22. benadrukt dat actieve deelname door maatschappelijke organisaties essentieel is voor de 
effectiviteit van de UNHRC;

23. is zeer verheugd over het feit dat de huidige VS-regering meer bemoeienis wenst met de 
VN en voor de periode 2009-2012 zitting heeft genomen in de UNHCR; onderkent dat het 
lidmaatschap van de VS de geloofwaardigheid en het vermogen van de UNHRC versterkt; 
vraagt de EU om de samenwerking met de VS te versterken, met name bij de uitwisseling 
van ervaringen met dialogen over de mensenrechten;

24. herinnert eraan dat de UNHRC in 2011 een belangrijke herziening van zijn procedures te 
wachten staat, en verlangt daarom dat de EU zich actief op die herziening voorbereidt en 
daaraan deelneemt;

25. haalt de belangrijke rol naar voren van het universeel periodiek herzieningsmechanisme 
en vraagt de Raad, de Commissie en met name de nieuwe Europese Dienst voor Extern 
Optreden (EDEO) de verrichtingen van het universeel periodiek herzieningsmechanisme 
nauwlettend te volgen en te observeren;

26. geeft zijn krachtige steun aan de inspanningen van de EU om partijdigheid en manipulatie 
rond het universeel periodiek herzieningsmechanisme te voorkomen; betreurt in dit 
verband het verloop van de vergadering in februari 2009, die ernstig werd gefrustreerd 
door procedurele obstructie en pogingen de gang van zaken bij het herzieningsproces te 
manipuleren;

27. vraagt de HV/VV de UNHRC regelmatig te bezoeken en er persoonlijk op toe te zien dat 
de banden tussen de UNHRC en de EDEO zo nauw mogelijk zijn, op alle niveau’s; spoort 
de toekomstige afdeling mensenrechten binnen de EDEO aan om nauwe werkcontacten 
met de UNHRC aan te knopen;

28. wijst erop dat, zoals in het jaarverslag wordt opgemerkt, de EU-lidstaten een minderheid 
in de UNHRC vormen; verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten om een 
gecoördineerde actie om geschikte allianties aan te gaan met landen en niet-
overheidsactoren die blijven strijden voor de universaliteit en de ondeelbaarheid van de 
mensenrechten;

29. verzoekt de Raad, de Commissie en de EDEO in dit verband hun banden met 
democratische regeringen uit andere regionale groepen binnen de UNHRC aan te halen, 
zodat initiatieven die gericht zijn op respectering van de in de Universele Verklaring van 
de rechten van de mens vervatte beginselen, meer kans van slagen zullen krijgen; verzoekt 
de Commissie jaarlijks verslag uit te brengen over het stempatroon in de VN met 
betrekking tot mensenrechten, waarin wordt geanalyseerd hoe deze worden beïnvloed 
door het beleid van de EU en haar lidstaten en het beleid van andere blokken;
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30. bevestigt opnieuw het cruciale belang van de speciale procedures en landenmandaten 
binnen de UNHRC; verheugt zich over de nieuw opgestelde thematische mandaten op het 
gebied van culturele rechten, en over de uitbreiding van die thematische mandaten voor 
het recht op voeding, vrijheid van godsdienst of geloof, en in eigen land ontheemde 
personen; is voorts ingenomen met de uitbreiding van de landenmandaten voor Burundi, 
Haïti, Cambodja, Somalië, de Democratische Volksrepubliek Korea, Myanmar en Soedan; 
betreurt het dat de mandaten voor Liberia en de Democratische Republiek Congo (DRC) 
niet werden uitgebreid;

31. is ingenomen met de speciale zittingen die de UNHRC heeft gehouden over de 
mensenrechtensituatie in het oosten van de DRC, over het effect van de mondiale 
economische en financiële crises op de universele verwerkelijking en het feitelijke genot 
van mensenrechten, over de mensenrechtensituatie in Sri Lanka, en over de 
mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden en Oost-Jeruzalem; betreurt het 
dat in het kader van de bijzondere zitting over de bezette Palestijnse gebieden de 
meerderheid van de leden een eenzijdige interpretatie van het Goldstone-rapport 
hanteerden;

32. steunt de onafhankelijkheid van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de 
mensenrechten (OHCHR); betreurt het dat in de tiende gewone zitting van maart 2009 een 
resolutie strekkende tot beperking van de onafhankelijkheid van het OHCHR ondanks het 
verzet van de EU werd aangenomen;

Mensenrechten - richtsnoeren

Doodstraf

33. herinnert aan de resolutie over een moratorium op de toepassing van de doodstraf 
(Resolutie 63/168), die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 
18 december 2008 werd aangenomen; onderstreept dat er nu 106 landen zijn die vóór deze 
resolutie stemmen, hetgeen bevestigt dat de wereldopinie zich geleidelijk keert tegen de 
doodstraf;

34. is verheugd dat Burundi en Togo en de VS-Staat New Mexico in 2009 besloten hebben de 
doodstraf af te schaffen;

35. vraagt de Raad en de Commissie de overblijvende landen die het tweede facultatieve 
protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, of een 
vergelijkbaar regionaal instrument, nog niet hebben ondertekend, geratificeerd of ten 
uitvoer gelegd, (ICCPR), aan te sporen dit alsnog te doen;

36. herhaalt dat de EU tegenstander is van de doodstraf, in welke omstandigheden dan ook. 
herinnert eraan dat de EU de belangrijkste donor is aan maatschappelijke organisaties die 
tegen de doodstraf strijden; vraagt de Commissie om voorrang te blijven geven aan de 
strijd tegen deze wrede en onmenselijke straf en dit vast te houden als thematische 
prioriteit in het kader van de EIDHR;

37. dringt er bij de Iraanse leiders op aan een wet in te voeren waarbij steniging als wettige 
straf wordt uitgebannen; veroordeelt het feit dat het Iraanse regime nog steeds jeugdige 
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delinquenten ter dood veroordeelt en terechtstelt; veroordeelt de aanwending van de 
doodstraf door het Iraanse regime, waarin Iran een tweede plaats inneemt, net na China, 
van landen met het hoogste aantal terechtstellingen; spreekt zijn krachtige veroordeling uit 
over de toename van het aantal executies in Iran als reactie op de vreedzame 
demonstraties na de presidentsverkiezingen in juni 2009; blijft bezorgd over het feit dat 
China nog steeds het hoogste aantal doodvonnissen ter wereld voltrekt; verwelkomt het 
positieve handelen van de Wit-Russische autoriteiten die een werkgroep hebben opgericht 
om voorstellen te formuleren voor een moratorium op de doodstraf; blijft bezorgd over de 
executies die nog steeds plaatsvinden in Wit-Rusland, het enige land in Europa dat de 
doodstraf nog toepast;

38. merkt op dat er in de wereld 32 rechtstelsels zijn die aanwending van de doodstraf 
toestaan voor drugsdelicten; merkt op dat het VN-bureau voor drugs en criminaliteit 
(UNODC), de Europese Commissie en afzonderlijke Europese regeringen actief 
betrokken zijn bij de financiering en/of technische en juridische ondersteuning en 
financiële hulp ter versterking van drugsopsporingsactiviteiten in landen die aan de 
doodstraf vasthouden met het oog op de drugshandhaving; vreest dat zulke bijstand nog 
meer terdoodveroordelingen en excuties in de hand kan werken; vraagt de Commissie om 
richtsnoeren uit te vaardigen voor internationale financiering van 
drugsopsporingsactiviteiten op nationaal of regionaal niveau, om erop toe te zien dat zulke 
programma’s niet uitlopen op mensenrechtenschendingen, daaronder begrepen de 
toepassing van de doodstraf; benadrukt dat afschaffing van de doodstraf voor 
drugsgerelateerde misdrijven als eerste voorwaarde moet gelden voor financiële en 
technische bijstand, capaciteitsopbouw en andere ondersteuning bij drugsopsporing;

Geweld tegen vrouwen 

39. merkt op dat het programma van het trio- Voorzitterschap van Frankrijk, Tsjechische 
Republiek en Zweden (juli 2008 - december 2009) prioriteit heeft willen geven aan de 
kwestie van en geweld tegen vrouwen en meisjes, en pleit voor coherentie in de 
beginselen en in het beleid, zowel binnen als buiten de EU; merkt op dat er onlangs een 
nieuwe reeks richtsnoeren voor deze materie is vastgesteld, en verwacht dat de Commissie 
de resultaten van de uitvoering daarvan aan het Parlement zal voorleggen;

40. onderstreept het belang van een alomvattende uitvoering van de tweeledige agenda vervat 
in resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid, en 
vraagt de Raad zijn actie op dit terrein op te voeren;

41. vraagt de HV/VV om meer personeel in te zetten voor genderaangelegenheden in het
externe optreden en daarvoor speciale structuren op te zetten; erkent de vooruitgang die is 
bereikt in het GVDB, zowel bij missies als in de personeelsopleiding;

42. is zeer bezorgd over de situatie van vrouwen en meisjes in Afghanistan; veroordeelt de in
maart 2009 aangenomen sjiitische wet inzake het personenrecht, dat het recht van 
Afghaanse vrouwen met voeten treedt en in strijd is met de Afghaanse grondwet en met 
internationale mensenrechtelijke normen; is ingenomen met wijzigingen in de wet 
"Personal Affairs of the Followers of Shia Jurisprudence", maar blijft zich zorgen maken 
over sommige artikelen van die wet, die in strijd zijn met de verplichtingen van 
Afghanistan uit hoofde van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
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rechten, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 
en het Verdrag inzake de rechten van het kind; vraagt de Afghaanse autoriteiten dringend 
onverwijld actie te ondernemen om de situatie van de vrouwenrechten in het land te 
verbeteren;

Foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling

43. dringt aan op erkenning van medische mishandeling tegen patiënten en personen, met 
name personen die zich niet kunnen weren, of het nu gaat om politieke gevangenen of 
verstandelijk gehandicapten, als wrede, inhumane en onterende behandeling, inziende dat 
bepaalde handelingen moeilijk te bewijzen zijn;

44. roept alle staten die dit nog niet hebben gedaan, toe te treden tot het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling 
of straf, en het bijbehorende Facultatieve Protocol (OPCAT); vraagt de staten dringend 
om eventuele voorbehouden die zij ten aanzien van deze teksten hebben gemaakt, in te 
trekken;

45. hecht nadrukkelijk belang aan een doelmatige uitvoering van de EU-richtsnoeren inzake 
foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing; vraagt 
de Raad en de Commissie om de resultaten van de uitvoering van die richtsnoeren voor te 
leggen, met speciale aandacht voor de resultaten van het Europees instrument voor 
democratie en mensenrechten waar het gaat om rehabilitatie van folteringsslachtoffers;

46. vraagt de lidstaten gevolg te geven aan het gevraagde in zijn resolutie over handel in 
bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of 
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing1; vraagt de 
Commissie om zo snel mogelijk een herziening voor te leggen van een aantal bepalingen 
in verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad van 27 juni 2005;

Rechten van het kind

47. betreurt ten zeerste dat naar schatting zo’n 215 miljoen kinderen overgeleverd zijn aan 
kinerarbeid, waarvan drie kwart de ergste vorm van kinderarbeid verrichten (ILO-cijfers, 
2009);

48. herinnert aan het succesvolle 11e EU-NGO MensenrechtenForum over het onderwerp 
bestrijding van geweld tegen kinderen , en het Zweedse voorzitterschap (Stockholm, juli 
2009) en de daar gedane oproepen tot voortzetting van de juridische arbeid voor een 
verbod op alle vormen van lijfstraf in elke context, ook die van het gezin, beste praktijken 
en ervaringen aan te wijzen bij bestrijding van geweld tegen kinderen in conflicts- en 
post-conflictsituaties, en de coherentie tussen het extern optreden van de EU en het interne 
EU/ls-beleid inzake kinderrechten te vergroten;

49. pleit dringend voor extra maatregelen van de EU tegen kinderarbeid en roept de EU op 
een efficiënter gebruik te maken van de instrumenten waarover zij beschikt door deze in 
mensenrechtendialogen en -raadplegingen te incorporeren; vraagt de EU om 

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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daadwerkelijk uitvoering te geven aan de EU-richtsnoeren voor de rechten van het kind en 
de mogelijkheid te bestuderen van uitvaardiging van richtsnoeren over kinderarbeid; 
onderkent de ondersteunende rol van de handelspolitiek van de EU in de strijd tegen 
kinderarbeid, onder meer door gebruik van SAP+ incentieven;

50. merkt op dat in 2009 het 20-jarig bestaan viel van het Verdrag inzake de rechten van het 
kind; vindt het tevredenstellend dat nagenoeg alle landen partij zijn bij dit verdrag, en 
spoort de landen die nog niet zijn toegetreden, aan dit onverwijld alsnog te doen; blijft 
ernstig bevreesd dat volledige realisering van de rechten waarom het gaat nog steeds op 
ruime schaal wordt gefrustreerd; verwelkomt de benoeming van de speciale 
vertegenwoordiger van de secretaris-generaal inzake geweld tegen kinderen en 
onderstreept het belang van dit mandaat;

51. betuigt zijn grote zorg over kinderen die te lijden hebben onder gewapende conflicten; 
dringt er bij de Raad en de Commissie op aan krachtiger uitvoering te geven aan de 
EU-richtsnoeren inzake kinderen en gewapende conflicten;  verwelkomt de nieuwe 
resolutie 1882 (2009) van de VNVR, die de bescherming van kinderen die te lijden 
hebben onder gewapende conflicten verder versterkt;

Verdedigers van de mensenrechten

52. is blij met de herziening en opwaardering van de EU-richtsnoeren over 
mensenrechtenactivisten1; neemt ter kennis dat er meer dan 60 plaatselijke 
uitvoeringsstrategieën zijn ontwikkeld en de nodige contactpersonen zijn aangewezen; 
roept de EU-diplomaten die in derde landen zijn gestationeerd, op zich volledig te laten 
informeren omtrent de inhoud van de richtsnoeren;

53. dringt er bij de Raad, de Commissie en de lidstaten op aan, de maatregelen in te voeren 
die het Parlement heeft voorgesteld in zijn in juni 2010 aangenomen resolutie over EU-
beleid ten aanzien van mensenrechtenactivisten2;

54. pleit ervoor dat de EU-instellingen bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon 
een interinstitutioneel samenwerkingsmechanisme tot stand brengen betreffende 
mensenrechtenactivisten; meent dat de instelling van een dergelijk mechanisme kan 
worden vereenvoudigd door binnen alle instellingen en organen van de EU contactpunten 
voor mensenrechtenactivisten aan te wijzen waar nauw wordt samengewerkt met de leden 
van EU-missies en -delegaties die zijn belast met de Mensenrechten en de democratie; 
vraagt de Commissie een mechanisme op te zetten om de doelmatigheid van de 
richtsnoeren te evalueren;

55. neemt kennis van de bevindingen in menig mensenrechtenverslag, dat 
mensenrechtenactivisten een steeds sterkere repressie ondervinden in allerlei vormen, 
zoals inbreuken op hun vrijheid van meningsuiting en van vergadering, willekeurige 
arrestaties, oneerlijke processen en sluiting van de kantoren van maatschappelijke 
organisaties;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
2 P7_TA-PROV(2010)0226.



PE448.819v01-00 14/19 PR\830294NL.doc

NL

56. blijft waakzaam tegenover niet-EU-regeringen die door aanneming van controversiële 
wetgeving inzake NGO’s op subtiele wijze de mensenrechtenbeweging de mond willen 
snoeren;

57. betuigt zijn diepe treurnis over de moorden op onder meer Stanislav Markelov, Anastasia 
Baburova en Natalya Estemirova in Rusland, de willekeurige detentie van Roxana Saberi 
en Abdolfattah Soltani in Iran, en het proces tegen Liu Xiaobo in China, hetgeen alles 
gedurende de verslagperiode is gebeurd;

58. merkt op dat de detentie, vrijlating en vervolgens deportatie – zonder recht op terugkeer –
van plaatselijke mensenrechtenactivisten op Cuba eveneens een ernstige 
mensenrechtenschending is;

Mensenrechtenclausules

59. benadrukt het belang van mensenrechtenclausules in het handelsbeleid, bij 
partnerschappen en handelsovereenkomsten tussen de EU en derde landen; stelt een 
"mensenrechtentoetsing" voor in derde landen die handelsbetrekkingen met de EU willen 
aangaan;

60. constateert met voldoening dat de werking van het SAP+ (algemeen preferentiestelsel 
plus) nauwlettend wordt gevolgd en dat handelspreferenties worden toegekend aan landen 
die de belangrijkste internationale verdragen inzake duurzame ontwikkeling, sociale 
rechten en goed bestuur hebben geratificeerd en daadwerkelijk omgezet;

61. juicht het toe dat er een mensenrechtenclausule is opgenomen in de 
Partnerschapovereenkomst die de EU met Indonesië heeft gesloten, evenals in de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië, welke beide in de verslagperiode in 
werking zijn getreden en waarmee het aantal landen die instemmen met de opneming van 
deze clausule in overeenkomsten met de EU thans 120 bedraagt;

Democratieopbouw in de externe betrekkingen van de EU

62. omarmt de Conclusies van de Raad over democratieondersteuning in de externe 
betrekkingen van de EU1 en de vastgestelde EU-Agenda voor Actie voor 
democratieondersteuning in de externe betrekkingen, als middel voor verbetering van 
samenhang en doelmatigheid van de democratieondersteuning door de EU;

63. vraagt de Commissie om systematisch aandacht te besteden aan het punt van de 
democratieondersteuning in de nationale strategiedocumenten, rekening houdende met de 
specifieke situatie in het betrokken land en de regionale strategie van de EU;

64. vraagt de Hoge Vertegenwoordiger / vice-voorzitter van de Commissie erop toe te zien dat 
mensenrechten en democratieopbouw werkelijk worden geïntegreerd in alle 
beleidsgebieden; ziet uit naar de bijgewerkte conclusies van de Raad over het Belgische 
voorzitterschap, waarin de gemaakte voortgang wordt bezien en ook het aangenomen 
Actieplan wordt meegewogen;

                                               
1 RAZEB, 17 november 2009.
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Internationaal humanitair recht (IHR)

65. omarmt de conclusies van de Raad inzake de bevordering van de naleving van het 
internationale humanitaire recht van december 2009, het jaar dat ook het 60-jarig bestaan 
van de Verdragen van Genève werd gevierd;

66. neemt kennis van de vaststelling, in 2009, van de geactualiseerde richtsnoeren van de 
Europese Unie inzake de bevordering van de naleving van het internationale humanitaire 
recht; vraagt de Raad de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren doelmatiger te bundelen 
met de andere EU-richtsnoeren inzake mensenrechten, en het Internationaal humanitair 
recht beter in het gehele externe optreden van de EU te integreren;

Vrijheid van godsdienst of overtuiging

67. verwelkomt de conclusies van de Raad van november 2009 over vrijheid van godsdienst 
of overtuiging; vraagt de Raad en de Commissie om praktische maatregelen tegen 
religieus fanatisme en ter bevordering van vrijheid van godsdienst of overtuiging overal 
ter wereld;

68. acht het zeer verontrustend dat discriminatie op basis van godsdienst of levensovertuiging 
nog steeds in alle regio's van de wereld bestaat, en dat personen die tot bepaalde religieuze 
gemeenschappen behoren, waaronder religieuze minderheden, in veel landen zich nog 
altijd hun rechten zien ontzegd; veroordeelt de Chinese autoriteiten wegens de vervolging 
van personen die hun godsdienst buiten de officieel goedgekeurde kanalen beleven, 
waaronder christenen, moslims, boeddhisten en Falun Gong beoefenaars; vraagt de 
Chinese autoriteiten met klem hun oppressieve beleid in Tibet, dat uiteindelijk zou kunnen 
leiden tot vernietiging van de Tibetaanse godsdienst en cultuur, te staken;

Vrijheid van meningsuiting

69. acht het verontrustend dat de vrijheid van meningsuiting aan allerlei nieuwe vormen van 
aantasting blootstaat, met name door gebruik van moderne technologie zoals internet; 
herhaalt dat het recht op vrije meningsuiting het recht omvat om via ongeacht welk 
medium informatie en ideeën op te vragen, te ontvangen en te verspreiden.

70. onderkent dat nieuwe technologie ongekende mogelijkheden biedt om aan het openbare 
leven deel te nemen, meningen te uiten, zich toegang te verschaffen tot informatie over 
mensenrechten en schendingen van mensenrechten aan de rest van de wereld bekend te 
maken; vindt het verontrustend dat staten steeds ingenieuzer technieken gebruiken om 
internetgedrag te kunnen observeren en dat het in sommige landen voorkomt dat mensen 
die via internet gebruik maken van hun recht van vrije meningsuiting worden 
geïntimideerd, vervolgd, vastgezet of zelfs in de gevangenis belanden;

71. dringt er bij landen die de toegang tot internet beperken op aan, beperkingen op de vrije 
informatiestroom op te heffen; merkt op dat volgens ‘Reporters without Borders’ de 
‘internet enemy list’ de volgende staten omvat die er een vergaande internetcensuur op na 
houden: Wit-Rusland, China, Cuba, Egypte, Iran, Myanmar/Birma, Noord-Korea, Saudi-
Arabië, Syrië, Tunesië, Turkmenistan, Uzbekistan en Vietnam;
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72. komt op voor de vrijheid van meningsuiting en van vreedzame vergadering in Rusland, 
zoals gewaarborgd door artikel 31 van de Russische Grondwet; betuigt zijn solidariteit 
met de organisatoren van en deelnemers aan Strategie-31, de reeks burgermanifestaties ter 
verdediging van dit recht, die op 31 juli 2009 begonnen en sindsdien steeds op de 31e van 
elke maand met 31 dagen op het Triumfalnayaplein in Moskou worden gehouden; acht het 
spijtig dat toestemming voor deze demonstraties door de autoriteiten tot dusver steeds is 
geweigerd om de reden dat er gelijktijdig andere activiteiten op het Triumfalnayaplein 
waren gepland; is ernstig verontrust door het feit dat de Russische politie op 31 december 
2009 de voorzitter van de Moskou-Helsinki Groep, Lyudmila Alexeyeva, samen met 
tientallen andere vreedzame betogers, in hechtenis heeft genomen; enkele weken voor 
haar aanhouding had zij nog de Sakharovprijs van het Parlement gekregen;

Mensenrechten en bestrijding van terrorisme

73. constateert dat maatregelen ter bestrijding van terrorisme in een aantal landen tot 
schending van elementaire mensenrechten hebben geleid, in de vorm van buitensporige 
bewakingsmaatregelen, illegale detentie en aanwending van foltermethoden om informatie 
los te krijgen uit mensen die van terrorisme worden verdacht; veroordeelt deze 
schendingen van mensenrechten en is er van overtuigd dat burgerlijke vrijheden niet in het 
gedrang mogen komen bij de strijd tegen terrorisme, want de verstoring van het normale 
democratische gebeuren in westerse samenlevingen is precies wat de terroristen proberen 
te bereiken;

74. herinnert aan het besluit van de Amerikaanse president Barack Obama van januari 2009 
tot sluiting van het gevangenkamp Guantanamo Bay; acht het spijtig dat dit besluit niet 
volledig is uitgevoerd; vraagt de regering van de VS dringend haar toezeggingen en volle 
na te komen; verwelkomt de constructieve inzet van een aantal EU-lidstaten die 
behulpzaam pogen te zijn met de overname van bepaalde voormalige gevangenen uit 
Guantanamo en met het onderbrengen van sommigen die in aanmerking komen voor 
vrijlating uit het gevangenkamp;

75. merkt op dat de medebeslissingsprocedure sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon ook geldt voor richtlijnen en andere wetgevingsinstrumenten op terrein van 
terrorismebestrijding en georganiseerde misdaad, terwijl internationale overeenkomsten in 
verband met deze materie onderworpen zijn aan goedkeuring door het Parlement; wijst 
erop dat deze veranderingen het Parlement extra invloed geven op het vinden van een juist 
evenwicht tussen veiligheid en mensenrechten;

Mensenrechtendialogen en -overleg met derde landen

76. is teleurgesteld dat met mensenrechtendialogen en -overleg geen vooruitgang is bereikt; 
betreurt dat de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij deze dialogen en 
raadplegingen niet over de gehele lijn is gewaarborgd, en soms onderhevig aan 
beperkingen die door niet-EU-partijen worden opgelegd;

77. dringt aan op werkelijke participatie aan de lopende evaluaties van de 
Mensenrechtendialogen en -overleg; verlangt volledige inzage in de uitkomstenrapportage 
en andere relevante bronnen; verwacht als resultaat van die evaluaties dat er duidelijke
indicatoren worden uitgewerkt waarmee het effect van de dialogen kan worden gemeten;
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78. wijst erop dat de conclusies van Mensenrechtendialogen en -overleg moeten worden 
doorgeleid naar de topontmoetingen tussen de EU en haar partners;

79. is van mening dat Mensenrechtendialogen en -overleg op transparante wijze moeten 
worden gepland en gehouden, met tevoren te bepalen en achteraf te evalueren 
doelstellingen; vraagt de Raad en de Commissie bij de autoriteiten van de niet-EU-landen 
aan te dringen op een ruime en brede ministeriële participatie aan de dialogen en 
raadplegingen;

80. acht het verheugend dat in 2008 mensenrechtendialogen zijn aangegaan met elk van de 
Centraal-Aziatische staten, Tajikistan, Kazakhstan, Kirgizië en Turkmenistan; beschouwt 
het eerste EU-Oezbeekse, door maatschappelijke organisaties gehouden seminar over de 
mensenrechtendialoog in oktober 2008 als heuglijk feit; betreurt het dat de EU-China 
mensenrechtendialogen nooit enige verbeteringen hebben opgeleverd waar het gaat om 
specifieke misstanden in China op het punt van de mensenrechten; betreurt ook dat de 
EU-Rusland mensenrechtenoverleg geen concrete resultaten heeft opgeleverd; ziet als 
heuglijke ontwikkeling dat in 2009 een dialoog over de mensenrechten van start gegaan is 
met Indonesië, en dat met Georgië en Armenië de eerste bijeenkomsten in het kader van 
zo'n dialoog hebben plaatsgevonden.

81. is ook ingenomen met de eerste mensenrechtendialoog EU-Wit-Rusland, die in juni 2009 
plaats vond, al heeft die dialoog tot dusver jammer genoeg nog geen concrete verandering 
gebracht in de mensenrechtensituatie in dat land;

82. merkt op dat het parlement van de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea) in 
april 2009 de grondwet van het land heeft gewijzigd, onder meer door invoeging van de 
bepaling dat Noord-Korea ‘de mensenrechten eerbiedigt en beschermt’; roept de Noord-
Koreaanse autoriteiten op om duidelijke positieve stappen te zetten naar verbetering van 
de mensenrechtenomstandigheden; onderstreept dat niet alleen constitutionele bepalingen 
maar ook constructieve maatregelen in aanmerking worden genomen bij de beoordeling 
van de mensenrechtensituatie in het land; hoopt dat Noord-Korea interesse zal laten 
blijken in het aangaan van een constructieve mensenrechtendialoog met de EU;

Economische, sociale en culturele rechten

83. onderkent dat aan economische, sociale en culturele rechten evenveel belang moet worden 
gehecht als aan burgerrechten en politieke rechten, gezien de universaliteit, 
ondeelbaarheid, onderlinge afhankelijkheid en onderlinge verbondenheid van alle 
mensenrechten en fundamentele vrijheden, zoals bekrachtigd door de Wereldconferentie 
over de mensenrechten van 1993 in Wenen. dringt bij alle landen rond de wereld aan het 
facultatieve protocol van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en 
culturele rechten (OP-ICESCR) te ondertekenen, dat op 24 september 2009 ter 
ondertekening werd opengesteld ;

84. onderstreept dat tot de mensenrechten ook behoren het recht op voeding, water, onderwijs, 
adequate huisvesting, grond, behoorlijke arbeid, sociale zekerheid en het recht zich te 
verenigen in vakbonden; erkent dat armoede meestal de oorzaak is in situaties waar deze 
rechten worden veronachtzaamd; vraagt de EU meer moeite en geld te investeren in de 
realisering van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MOD’s), aangezien alles erop 
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wijst dat de wereld ver zal achterblijven bij de doelen die voor 2015 zijn gesteld;

85. erkent het belang van het toezichtstelsel van de Internationale Arbeidsorganisatie voor de 
verdediging van rechten op gebied van ambacht en arbeid, statistische systemen, sociale 
bescherming en arbeidsmarktbeleid, alsmede arbeidsveiligheid en -gezondheid;

86. waardeert de inspanningen van de Commissie en de lidstaten ter bestrijding van de 
mondiale economische en financiële crisis en op die manier de negatieve uitwerking tegen 
te gaan die de crisis heeft gehad voor de mensenrechtensituatie in de wereld; is tevreden 
gestemd over de 10e bijzondere vergadering van de Mensenrechtenraad van de VN met 
als thema ‘Het effect van de mondiale economische en financiële crises op de universele 
verwerkelijking en het feitelijke genot van mensenrechten’, die op 20 februari 2009 
plaatsvond;

De programma’s voor externe bijstand van de Commissie en het EIDHR

87. is verheugd over het feit dat in de programmeringsdocumenten van het EIDHR van 2008 
en 2009 rekening is gehouden met de prioriteiten van het Parlement;

88. steunt de bijdragen van het EIDHR, hoofdzakelijk in de vorm van projecten van 
plaatselijke en internationale maatschappelijke organisaties (90% van de bijdragen), en 
ook via regionale en internationale organisaties op dit terrein, zoals de Raad van Europa, 
de OVSE en het Bureau van de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten (10% van 
de bijdragen);

89. stelt met voldoening vast dat de middelen ter bevordering van de mensenrechten en de 
democratie in 2008-2009 meer dan 235 miljoen euro bedroegen, waarmee 900 projecten 
in ongeveer 100 landen konden worden gefinancierd; een bijzonder groot aantal projecten 
werd gefinancierd in landen die vallen onder het Europees nabuurschapsbeleid, terwijl het 
hoogste totaalbedrag naar de ACS-landen gaat.

90. onderstreept dat de kracht van het EIDHR vooral gelegen is in het feit dat het niet 
afhankelijk is van de instemming van een gastregering en zich daarom kan richten op 
gevoelige politieke kwesties en op een innovatieve aanpak en direct kan samenwerken 
met plaatselijke maatschappelijke organisaties, die hun onafhankelijkheid ten opzichte van 
de overheidsautoriteiten moeten bewaren;

91. acht het belangrijk dat het EIDHR wordt gebruikt als manier om bedreigingen voor de 
mensenrechten te kunnen ondervangen en om mensenrechtenactivisten en slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen meer steun te kunnen bieden; stemt in met een netwerk van elf 
door het EIDHR gefinancierde organisaties dat zich in het bijzonder richt op de 
bescherming van de mensenrechtenactivisten en op een snelle respons in noodsituaties;

92. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat er samenhang is tussen de politieke 
prioriteiten van de Unie en de projecten en programma’s die zij ondersteunt, met name in 
verband met haar bilaterale programmering met derde landen;

93. vraagt de ambtenaren van de Commissie om regelmatig in Brussel te vergaderen met 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties teneinde de dialoog te stimuleren 
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met partners die zich daadwerkelijk in het veld met projecten bezighouden;

94. juicht toe dat gelden voor mensenrechten worden gespreid via geografische programma’s, 
waarbij de uitvoering van het beleid op nationaal en regionaal niveau wordt ondersteund 
door het Europees Ontwikkelingsfonds (in de ACS-landen), het Instrument voor 
Ontwikkelingssamenwerking (in Latijns-Amerika, Azië en Zuid-Afrika) en het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (in de naburige regio’s), èn via thematische 
instrumenten zoals EIDHR, stabiliteitsinstrument, DCI en ICI Plus;

Verkiezingsondersteuning en -waarneming

95. stelt met genoegen vast dat de EU steeds meer gebruik maakt van 
verkiezingsondersteuning en -waarneming om democratie in derde landen te bevorderen, 
waardoor tevens het respect voor mensenrechten, fundamentele vrijheden en de rechtstaat 
wordt vergroot, en dat de kwaliteit en onafhankelijkheid van dergelijke missies breed 
worden erkend;

96. herhaalt zijn verzoek om het electorale proces, met inbegrip van de pre- en 
postverkiezingsfases, te integreren in de verschillende soorten politieke dialogen met de 
betreffende derde landen, teneinde de samenhang in het EU-beleid te waarborgen en de 
essentiële rol van mensenrechten en democratie te bevestigen;

97. is ingenomen met het financieringsbedrag, tot een totaal beloop van nog eens 50 miljoen 
EUR over de verslagperiode van 18 maanden;

Gebruikmaking van de acties van het Europees Parlement ten behoeve van de 
mensenrechten.

98. vraagt de Raad en de Commissie goed gebruik te maken van de resoluties en andere 
teksten van het Parlement, en concreet te reageren op de daarin geformuleerde bezwaren 
en wensen;99. herinnert de delegaties van het Parlement eraan steeds debatten over de 
mensenrechtensituatie op hun agenda voor interparlementaire vergaderingen te plaatsen, 
evenals ontmoetingen met mensenrechtenactivisten, om dezen waar nodig internationale 
zichtbaarheid en bescherming te bieden;

100 is verheugd over de creatie van het Sacharov-netwerk; dringt erop aan onverwijld de 
nodige middelen te vinden om het in staat te stellen zijn doelen te bereiken, en de 
communicatie tussen winnaars van de Sakharovprijs en het Parlement te 
vergemakkelijken door de prijswinnaars een speciale status toe te kennen waardoor zij de 
gebouwen van het Parlement kunnen betreden met versoepelde toegangsprocedures;

*

* *

101 verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
de regeringen en parlementen van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten, de Verenigde 
Naties, de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa en aan de regeringen van de in deze resolutie genoemde landen en gebiedsdelen.


