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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2009 och EU:s politik på 
området
(2010/2202(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska unionens elfte rapport om mänskliga rättigheter och 
demokrati i världen för perioden juli 2008–december 2009,

– med beaktande av artiklarna 6 och 21 i Lissabonfördraget,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och alla 
relevanta internationella instrument för mänskliga rättigheter1,

– med beaktande av FN-stadgan,

– med beaktande av alla FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och deras fakultativa 
protokoll2,

– med beaktande av regionala människorättsinstrument, särskilt den afrikanska stadgan om 
människors och folks rättigheter, det fakultativa protokollet om afrikanska 
kvinnors rättigheter, den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter, den 
arabiska stadgan om mänskliga rättigheter och Aseans mellanstatliga kommission för 
mänskliga rättigheter,

– med beaktande av ikraftträdandet av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen 
(ICC) den 1 juli 2002 och av parlamentets resolutioner om ICC3,

– med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de pågående förhandlingarna om EU:s anslutning till konventionen,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna4,

– med beaktande av AVS–EU-partnerskapsavtalet och översynen av detta5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2006 av 
den 20 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av 
demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (EIDHR)1,

                                               
1 För samtliga relevanta grundtexter, se tabellen i bilaga III till betänkande xxx från utskottet för utrikesfrågor.
2 FN:s konvention mot tortyr, FN:s konvention om barnets rättigheter, FN:s konvention om avskaffande av all 
slags diskriminering av kvinnor, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den 
internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.
3 EGT C 379, 7.12.1998, s. 265, EGT C 262, 18.9.2001, s. 262, EGT C 293 E, 28.11.2002, s. 88, EUT C 271 E, 
12.11.2003, s. 576, antagna texter, 22 maj 2008, P6_TA(2008)0238, antagna texter, 21 oktober 2008, 
P6_TA(2008)0496.
4 EUT C 303, 14.12.2007, s. 1.
5 EGT L 317, 15.12.2000, s. 3, EUT C 303, 14.12.2007, s. 1, EUT L 209, 11.8.2005, s. 27.
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– med beaktande av sina tidigare resolutioner om mänskliga rättigheter i världen,

– med beaktande av sina resolutioner av den 14 januari 20092 om utvecklingen för FN:s råd 
för mänskliga rättigheter, inbegripet EU:s roll, och av den 25 februari 20103 om det 
trettonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter, 

– med beaktande av sina resolutioner av den 1 februari 20074 och 26 april 20075 om 
initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff och av 
FN:s generalförsamlings resolution 62/149 av den 18 december 2007 om ett moratorium 
för användningen av dödsstraff,

– med beaktande av protokoll nr 13 till Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilket dödsstraffet förbjuds 
under alla omständigheter,

– med beaktande av FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna och 
parlamentets resolution av den 16 juni 2010 om människorättsförsvarare6,

– med beaktande av Europeiska unionens riktlinjer om främjande av efterlevnaden av 
internationell humanitär rätt7, om dödsstraff, om tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning, om människorättsförsvarare, om 
människorättsdialoger med tredjeländer, om främjande och skydd av barnets rättigheter 
samt om våld mot kvinnor och flickor och bekämpande av all diskriminering av dem,

– med beaktande av sin resolution av den 22 oktober 2009 om främjande av demokrati i 
EU:s yttre förbindelser8,

– med beaktande av alla de resolutioner som parlamentet antagit i brådskande fall av 
kränkning av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer,

– med beaktande av artiklarna 48 och 119.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0000/2010), och av 
följande skäl:

A. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är alltjämt ett referensdokument 
för hela världen, i vilket människan sätts i centrum.

B. Europeiska unionens elfte årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 
(2008/2009) ger en allmän översikt över EU:s insatser för mänskliga rättigheter och 
demokrati i världen.

                                                                                                                                                  
1 EUT L 386, 29.12.2006, s. 1.
2 EUT C 46 E, 24.2.2010, s.71.
3 Antagna texter, P6_TA-PROV(2010)0036.
4 EUT C 250 E, 25.10.2007, s. 91.
5 EUT C 74 E, 20.3.2008, s. 775.
6 Antagna texter, P7_TA(2010)0226. 
7 EUT C 327, 23.12.2005, s. 4.
8 Antagna texter, P7_TA(2009)0056.
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C. Syftet med denna resolution är att granska, utvärdera och, i specifika fall, framföra 
konstruktiv kritik mot EU:s insatser för mänskliga rättigheter och demokrati. 

D. Europeiska unionens interna människorättsliga arbete har direkt inverkan på 
EU:s trovärdighet och förmåga att föra en effektiv extern människorättspolitik.

E. Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, 
jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för 
personer som tillhör minoriteter.

F. Lissabonfördraget har gett EU utökade utrikespolitiska befogenheter på ett sätt som 
kommer att främja dess värden och mål. De viktigaste nyheterna i EU:s yttre åtgärder, 
som den vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor 
och säkerhetspolitik samt Europeiska utrikestjänsten, kommer ytterligare att stärka EU:s 
yttre åtgärder på människorättsområdet och skapa bättre möjligheter att integrera 
mänskliga rättigheter i alla relevanta politikområden.

G. Genom fördraget får EU status som en enda juridisk person och kan därigenom ansluta sig 
till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, och Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg kan kontrollera att EU agerar i 
enlighet med konventionen.

H. I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft blev EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna rättsligt bindande, vilket stärkt skyddet av de mänskliga rättigheterna i 
Europa. 

I. Insatserna för att bekämpa terrorismen i världen har aktualiserat behovet av att förena 
säkerhet med respekt för de mänskliga rättigheterna. 

J. Den globala ekonomiska och finansiella krisen har haft negativ inverkan på de 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Mest påverkade är de 
fattigastes rättigheter. Till följd av stigande priser har miljoner människor i ett antal länder 
i Afrika, Asien och Latinamerika svårt att tillgodose sina grundläggande behov.  
Miljontals människor lever under otrygga och ovärdiga förhållanden, och i vissa länder 
har protester slagits ned med våld.

K. Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter måste få samma uppmärksamhet och 
tillmätas lika stor betydelse som medborgerliga och politiska rättigheter.

L. Klimatförändringarna har en varaktig, långsiktig inverkan på de mänskliga rättigheterna. 
De negativa konsekvenserna lär särskilt drabba utsatta grupper i utvecklingsländer, som 
ursprungsbefolkningar, men kan komma att förgrena sig mycket djupare än så. 

M. Nya former av kränkningar av de mänskliga rättigheterna förekommer i världen, inte 
minst på det framväxande IT-området, bland annat genom censur på Internet. 

1. Europaparlamentet upprepar sin fasta beslutsamhet och erinrar om sina långsiktiga 
insatser för att försvara mänskliga rättigheter och demokrati i världen genom 
bilaterala förbindelser med tredjeländer och aktivt deltagande i internationella forum och 
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genom stöd till internationella och lokala civilsamhällesorganisationer.

2. Europaparlamentet välkomnar åtagandet från vice ordföranden/den höga representanten 
om att bygga upp en aktiv roll för EU på den internationella scenen för att stärka de 
mänskliga rättigheterna och demokratin i världen. 

3. Europaparlamentet anser att främjandet av demokratin ovillkorligen måste prioriteras i en 
enhetlig utrikespolitik för EU, eftersom ett demokratiskt samhälle är den grund som 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter vilar på. EU:s nya institutionella struktur, 
särskilt utrikestjänsten, innebär en möjlighet att göra EU mer samstämt och effektivt på 
området.

4. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att fullgöra sina 
åtaganden att integrera mänskliga rättigheter i alla EU:s yttre åtgärder, så att de kommer 
till uttryck i utrikestjänstens struktur och resurstilldelning.

5. Europaparlamentet gläds åt att vice ordföranden/den höga representanten är villig att göra 
en grundlig översyn av samtliga EU-instruments effektivitet på området, från 
människorättsdialoger till EU-riktlinjer, från Europeiska instrumentet för demokrati och 
mänskliga rättigheter (EIDHR) till EU:s bilaterala bistånd och verksamhet inom 
multilaterala forum, och dra igång en samrådsprocess om utvecklingen av en ny 
människorättsstrategi. Parlamentet är fast beslutet att fullt ut delta i dessa samråd.

6. Europaparlamentet framhåller behovet av att förbättra insynen i och tillgången till 
dokument mellan EU-institutionerna för att effektivisera det 
interinstitutionella samarbetet. 

7. Europaparlamentet framhåller att större tonvikt måste läggas vid att förbättra EU:s 
förmåga att snabbt ingripa mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer.

8. Europaparlamentet anser, med tanke på betydelsen av människorättsfrågor i och efter 
konfliktsituationer, att samtliga EU:s särskilda representanter bör ha ett mandat som 
uttryckligen nämner främjandet och säkerställandet av respekten för de 
mänskliga rättigheterna.

EU:s årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen

9. Europaparlamentet framhåller betydelsen av EU:s årsrapport om de 
mänskliga rättigheterna i arbetet med att analysera och utvärdera EU:s 
människorättspolitik och framför allt för att synliggöra frågor om mänskliga rättigheter i 
allmänhet. Parlamentet efterlyser offentliga informationskampanjer för att höja EU:s 
profil på området.

10. Europaparlamentet gläds åt att vice ordföranden/den höga representanten lagt fram EU:s 
årsrapport för parlamentet och att den nya rapporteringsperioden nu löper över ett 
kalenderår, vilket innebär att parlamentet kan ägna sammanträdesveckan i december åt 
mänskliga rättigheter, med utdelning av det årliga Sacharovpriset för tankefrihet och 
diskussioner om sin årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen och EU:s politik 
på området.
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11. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att öka sina ansträngningar för att 
sprida EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati och göra den tillgänglig 
för en så bred läsekrets som möjligt. Den senaste utgåvan innehåller en förbättring i form 
av tydligare presentation, men är på grund av den längre rapporteringsperioden svår att 
hantera. 

12. Europaparlamentet upprepar sin begäran att mer och bättre information bör tillhandahållas 
för en bedömning av de politiska åtgärderna. Förslag till instrument och riktlinjer bör 
läggas fram för att förbättra det allmänna upplägget, minimera eventuella motsägelser och 
anpassa de politiska prioriteringarna land för land, så att landsspecifika 
människorättsstrategier kan antas enligt definitionen i utrikestjänstens program.

13. Europaparlamentet upprepar sin begäran att tillämpningen och resultaten av EU:s politik, 
instrument och initiativ om mänskliga rättigheter i tredjeländer ska utvärderas regelbundet 
och att parlamentet ska få ta del av resultaten. Parlamentet uppmanar rådet och 
kommissionen att utveckla särskilda, kvantifierbara indikatorer och riktmärken för att 
mäta hur effektiv denna politik är.

EU:s verksamhet på människorättsområdet inom internationella forum

14. Europaparlamentet poängterar att en framtida anslutning till Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna innebär en möjlighet för EU att bevisa sitt 
engagemang för försvaret av de mänskliga rättigheterna inom och utanför unionens 
gränser. EU:s medlemsstater uppmanas att ge sitt stöd till detta och att engagera 
unionsmedborgarna i det.

15. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att underteckna och ratificera alla 
centrala människorättskonventioner med tillhörande fakultativa protokoll från FN och 
Europarådet, i synnerhet att ratificera 1990 års internationella konvention om skydd för 
alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar, den internationella konventionen 
till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden samt FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet insisterar på att det 
fakultativa protokollet till konventionen ska betraktas som en integrerad del av själva 
konventionen och begär samtidig anslutning till den sistnämnda (både konventionen och 
protokollet)1.

16. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsätta sina insatser för att 
främja universell ratificering av Romstadgan och antagande av nationell 
genomförandelagstiftning i enlighet med rådets gemensamma ståndpunkt 2003/444/Gusp 
av den 16 juni 2003 om den internationella brottmålsdomstolen2 och handlingsplanen från 
2004 för att följa upp den gemensamma ståndpunkten. Parlamentet gläds åt att det totala 

                                               
1 I december 2009 hade både konventionen och det fakultativa protokollet ratificerats av Belgien, 
Förenade kungariket, Italien, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike. Samtliga 
medlemsstater hade undertecknat konventionen, men 15 av dem hade ännu inte ratificerat den (Bulgarien, 
Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, 
Polen, Rumänien och Slovakien). Nitton medlemsstater hade även undertecknat protokollet, tio av dem dock 
ännu ej ratificerat det (Bulgarien, Cypern, Finland, Frankrike, Litauen, Luxemburg, Malta, Rumänien, Slovakien 
och Tjeckien).
2 EUT L 150, 18.6.2003, s. 67.
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antalet stater som är parter i Romstadgan hade ökat till 110 i december 2009, sedan 
Tjeckien och Chile ratificerat den under rapporteringsperioden.

17. Europaparlamentet uppmanar EU:s ordförandeskap att ta upp vikten av samarbete med 
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) vid alla EU-toppmöten och i alla dialoger med 
tredjeländer. Alla medlemsstater uppmanas att utöka samarbetet med denna domstol och 
att ingå bilaterala avtal om verkställighet av domar och om skydd av vittnen och 
brottsoffer. Parlamentet erkänner vidare samarbets- och biståndsavtalet mellan EU och 
ICC och uppmanar EU och dess medlemsstater att i enlighet med avtalet ge domstolen allt 
stöd som behövs. Parlamentet noterar med stor oro misslyckandet att verkställa ICC:s 
arresteringsorder mot Sudans president al-Bashir.

18. Europaparlamentet välkomnar EU:s insatser i FN:s generalförsamlings tredje kommitté 
(sociala, humanitära och kulturella frågor) i ett stort antal resolutioner, särskilt de om krav 
på ett moratorium för tillämpningen av dödsstraff, vilket fått stöd från flera länder, om 
barnets rättigheter, om religiös intolerans och om människorättssituationen i 
Burma/Myanmar och Nordkorea.

19. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utöva påtryckningar på 
regeringarna i berörda länder för att få dessa att fullt ut samarbeta med FN:s mekanismer, 
bereda tillträde till FN:s oberoende experter och särskilda rapportörer, ge dem fullt 
tillträde till landets territorium och avstå från att begränsa deras arbete.

20. Europaparlamentet uppmanar till ett förstärkt samarbete mellan Europarådet och 
Europeiska unionen när det gäller att främja minoriteters rättigheter och skydda 
regionala språk och minoritetsspråk genom användning av rättsliga verktyg för 
icke-diskriminering för att förespråka mångfald och tolerans.

FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC)

21. Europaparlamentet välkomnar UNHRC:s arbete och betonar dess viktiga roll inom FN:s 
organisation och dess potential att utveckla en värdefull ram för Europeiska unionens 
multilaterala initiativ på människorättsområdet. Parlamentet konstaterar att detta nya 
organ måste fortsätta med sitt arbete för att därmed få större trovärdighet.

22. Europaparlamentet betonar att ett aktivt deltagande av det civila samhällets organisationer 
är av vital betydelse för UNHRC:s effektivitet.

23. Europaparlamentet noterar med stor tillfredsställelse att Förenta staternas nuvarande 
administration försöker bli mer involverad i FN och har intagit en plats i UNHRC under 
perioden 2009–2012. Ett amerikanskt medlemskap förbättrar UNHRC:s trovärdighet och 
kapacitet.  Parlamentet uppmanar EU att stärka samarbetet med Förenta staterna, särskilt 
att utbyta erfarenheter om människorättsdialoger.

24. Europaparlamentet erinrar om att UNHRC:s rutiner under 2011 kommer att genomgå en 
större översyn, och uppmanar därför EU att förbereda sig aktivt inför denna översyn och 
att även delta i den.

25. Europaparlamentet framhåller vikten av allmänna återkommande utvärderingar och 
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uppmanar rådet, kommissionen och, framför allt, den nya Europeiska utrikestjänsten att 
nära följa och övervaka verksamheten i samband med den allmänna återkommande 
utvärderingen.

26. Europaparlamentet stöder kraftfullt EU:s insatser för att förhindra partiskhet och 
manipulation i samband med de allmänna återkommande utvärderingarna. Parlamentet 
beklagar i detta sammanhang starkt utgången av februarisammanträdet 2009, som var hårt 
drabbat av procedurmässig obstruktion och försök att manipulera utvärderingsprocessen.

27. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att regelbundet 
besöka UNHRC och att personligen se till att det finns så täta band som möjligt mellan 
UNHRC och utrikestjänsten på alla nivåer. Den framtida människorättsenheten inom 
utrikestjänsten bör upprätta nära arbetsförbindelser med UNHRC.

28. Europaparlamentet konstaterar att EU:s medlemsstater är i minoritet inom UNHRC, vilket 
påpekas i årsrapporten. Parlamentet begär att EU:s institutioner och medlemsstater gör en 
samfälld insats för att utveckla lämpliga allianser med de länder och icke-statliga aktörer 
som driver kampen för de mänskliga rättigheternas allmängiltighet och odelbarhet.

29. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och utrikestjänsten att förbättra sina 
kontakter med demokratiska regeringar från andra regionala grupper inom UNHRC, för 
att öka framgångsmöjligheterna för initiativ som syftar till efterlevnad av principerna i den 
allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ta fram en årsrapport om röstmönster inom FN i människorättsfrågor, 
med en analys av hur dessa mönster har påverkats av den politik som förs av EU och dess 
medlemsstater samt av andra block.

30. Europaparlamentet upprepar hur viktigt det är med särskilda förfaranden och 
landsspecifika mandat inom UNHRC. Parlamentet välkomnar det nyinrättade tematiska 
mandatet för kulturella rättigheter och utvidgningen av de tematiska mandaten för rätt till 
mat, religions- och trosfrihet samt internflyktingar. Likaså välkomnas utvidgningen av de 
landsspecifika mandaten för Burundi, Haiti, Kambodja, Somalia, Nordkorea, Myanmar 
och Sudan. Samtidigt är det beklagligt att mandaten för Liberia och 
Demokratiska republiken Kongo inte utvidgats.

31. Europaparlamentet välkomnar människorättsrådets särskilda sammanträden om 
människorättssituationen i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo, om den 
globala ekonomiska och finansiella krisens inverkan på det universella förverkligandet 
och det faktiska åtnjutandet av mänskliga rättigheter, om människorättssituationen i 
Sri Lanka samt om människorättssituationen i de ockuperade palestinska områdena och 
östra Jerusalem. Parlamentet beklagar att majoriteten av ledamöterna vid det särskilda 
sammanträdet om de ockuperade palestinska områdena gjorde en ensidig tolkning av 
Goldstonerapporten.

32. Europaparlamentet stöder oberoende för kontoret för FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter (OHCHR), och beklagar att det vid det tionde ordinarie 
sammanträdet i mars 2009 antogs en resolution som syftar till att begränsa OHCHR:s 
oberoende, trots EU:s motstånd.
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EU:s riktlinjer för mänskliga rättigheter

Dödsstraff

33. Europaparlamentet erinrar om resolutionen om ett globalt moratorium för tillämpningen 
av dödsstraff (resolution 63/168), som FN:s generalförsamling antog den 
18 december 2008. Sammanlagt har nu 106 länder röstat för denna resolution, vilket 
bekräftar att den globala opinionen mot dödsstraff successivt håller på att befästas.

34. Europaparlamentet välkomnar besluten från 2009 att avskaffa dödsstraffet i Burundi och 
Togo samt i den amerikanska delstaten New Mexico.

35. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att uppmuntra de länder som ännu 
inte undertecknat, ratificerat eller börjat tillämpa det andra fakultativa protokollet till den 
internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, eller ett liknande 
regionalt instrument, att göra detta.

36. Europaparlamentet upprepar att EU är motståndare till dödsstraff under alla förhållanden, 
och erinrar om att EU är den ledande biståndsgivaren för civilsamhällesorganisationer 
som arbetar mot dödsstraff.  Parlamentet uppmanar kommissionen att ge fortsatt prioritet 
åt kampen mot detta grymma och omänskliga straff och att behålla detta som en 
tematisk prioritering i EIDHR.

37. Europaparlamentet uppmanar med kraft de iranska ledarna att anta en lag som entydigt 
förbjuder stening som straff. Parlamentet fördömer den iranska regimens fortsatta 
utdömande och verkställande av dödsstraff mot ungdomsbrottslingar, liksom 
överhuvudtaget den iranska regimens tillämpning av dödsstraff. Iran ligger på andra plats, 
strax efter Kina, i raden av länder som uppvisar det största antalet avrättningar. 
Parlamentet fördömer även starkt det ökande antal avrättningar som följde på de fredliga 
demonstrationerna efter det iranska presidentvalet i juni 2009. Vidare oroas parlamentet 
av att Kina alltjämt verkställer flest dödstraff i världen. Däremot välkomnas de 
positiva åtgärder som Vitrysslands myndigheter vidtagit genom att inrätta en arbetsgrupp 
som ska ta fram förslag om ett moratorium för dödsstraffet. Det är dock oroväckande att 
avrättningar alltjämt verkställs i Vitryssland, som i dag är det enda land i Europa som 
tillämpar dödsstraff.

38. Europaparlamentet konstaterar att 32 jurisdiktioner i världen har lagar som medger 
dödstraff för narkotikabrott. FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC), 
Europeiska kommissionen och enskilda europeiska regeringar medverkar aktivt med 
finansiering och/eller tekniskt, rättsligt och ekonomiskt stöd i syfte att förstärka 
narkotikabekämpningsinsatserna i länder där dödstraff alltjämt tillämpas i kampen mot 
narkotika. Parlamentet är bekymrat över att sådant stöd kan leda till fler dödsdomar och 
avrättningar, och uppmanar kommissionen att ta fram riktlinjer för internationell 
finansiering av nationella och regionala narkotikabekämpningsinsatser, för att undvika att 
sådana program leder till att de mänskliga rättigheterna kränks, exempelvis genom 
tillämpning av dödsstraffet. Parlamentet framhåller att ett avskaffande av dödsstraffet för 
narkotikarelaterade brott bör göras till villkor för ekonomiskt och tekniskt stöd, 
kapacitetsuppbyggnad och andra former av stöd till narkotikabekämpning.
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Våld mot kvinnor 

39. Europaparlamentet konstaterar att programmet för ordförandeskapstrion Frankrike, 
Tjeckien och Sverige (juli 2008–december 2009) prioriterade frågan om våld mot kvinnor 
och flickor, och efterlyser samordning av principer och strategier både utanför och inom 
EU. Parlamentet konstaterar att en ny uppsättning riktlinjer i frågan nyligen antagits, och 
förväntar sig att bli informerat av kommissionen om resultaten av deras genomförande.

40. Europaparlamentet betonar vikten av ett omfattande genomförande av den tvåfaldiga 
agendan enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1325(2000) om kvinnor, fred och säkerhet, 
och uppmanar rådet att stärka sina insatser på området.

41. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att öka antalet 
anställda som arbetar med genusfrågor i den yttre verksamheten och att skapa strukturer 
avsedda för detta. Parlamentet konstaterar att framsteg gjorts inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, både i fråga om uppdrag och i fråga om 
utbildning av personalen.

42. Europaparlamentet är djupt oroat över situationen för kvinnor och flickor i Afghanistan, 
och fördömer den shia-familjelag som antogs i mars 2009 och som allvarligt kränker 
afghanska kvinnors rättigheter och strider mot den afghanska konstitutionen och mot 
internationella människorättsnormer. Parlamentet välkomnar ändringar som gjorts i lagen 
om personliga förhållanden för anhängare av shiamuslimsk rättspraxis, men hyser 
fortfarande djup oro beträffande vissa artiklar i lagen, som strider mot 
Afghanistans skyldigheter enligt den internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 
och konventionen om barnets rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft de 
afghanska myndigheterna att utan dröjsmål vidta åtgärder för att förbättra situationen 
beträffande kvinnors rättigheter i landet. 

Tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling

43. Europaparlamentet begär att hälsorelaterade övergrepp mot patienter och enskilda, särskilt 
sådana som inte är i stånd att försvara sig, vare sig det rör sig om politiska fångar eller 
personer med psykiska funktionshinder, ska erkännas som grym, omänsklig och 
förnedrande behandling, men inser samtidigt att vissa gärningar kan vara svåra att bevisa.

44. Europaparlamentet uppmanar alla länder som ännu inte har gjort det att ansluta sig till 
konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning samt till dess fakultativa protokoll. Parlamentet uppmanar alla länder att häva 
alla eventuella restriktioner som de infört för dessa instrument. 

45. Europaparlamentet betonar vikten av att EU:s riktlinjer mot tortyr och annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning tillämpas i praktiken. 
Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att presentera resultaten av tillämpningen 
av dessa riktlinjer, särskilt när det gäller upprättelse för tortyroffer inom ramen för det 
europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter. 

46. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa upp kraven i parlamentets 
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resolution om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan 
grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning1. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att snarast möjligt lägga fram en översyn av flera av bestämmelserna i 
rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005.

Barnets rättigheter

47. Europaparlamentet beklagar djupt att uppskattningsvis runt 215 miljoner barn är utsatta 
för barnarbete, av vilka tre fjärdedelar utför de värsta formerna av barnarbete (ILO:s 
uppgifter från 2009).  

48. Europaparlamentet erinrar om det framgångsrika elfte människorättsforumet mellan EU 
och icke-statliga organisationer på temat bekämpande av våld mot barn, samt om det 
svenska ordförandeskapets uppmaningar (Stockholm, juli 2009) att fortsätta det rättsliga 
arbetet med att förbjuda alla former av kroppsstraff i alla miljöer, inklusive i hemmet, 
fastställa bästa metoder och lärdomar som dragits i arbetet med att bekämpa våld mot barn 
i och efter konfliktsituationer, samt förbättra samordningen mellan EU:s externa åtgärder 
och EU:s och dess medlemsstaters interna politik för barnets rättigheter.

49. Europaparlamentet manar med kraft till ytterligare EU-åtgärder mot barnarbete, och 
uppmanar EU att effektivare tillämpa de instrument som står till dess förfogande genom 
att införliva dem i dialoger och samråd om mänskliga rättigheter. EU uppmanas att 
tillämpa sina riktlinjer om barnets rättigheter i praktiken och att se över möjligheten att 
anta riktlinjer om bekämpande av barnarbete. Parlamentet inser att EU:s handelspolitik 
kan fungera som stöd i kampen mot barnarbete, särskilt genom användning av det 
allmänna preferenssystemets stimulansordning (GSP+).

50. Europaparlamentet noterar att konventionen om barnets rättigheter fyllde 20 år 2009. Det 
är tillfredsställande att kunna konstatera att anslutningen till konventionen nu är nära nog 
universell, och de länder som ännu inte anslutit sig till den uppmanas att utan dröjsmål 
göra det. Det är dock ytterst oroande att det fullständiga förverkligandet av de rättigheter 
som står inskrivna i konventionen alltjämt åsidosätts på många håll. Parlamentet 
välkomnar utnämningen av generalsekreterarens särskilda representant för våld mot barn 
och understryker vikten av detta mandat.

51. Europaparlamentet uttrycker djup oro över barn som drabbas av väpnade konflikter, och 
uppmanar kommissionen och rådet att skärpa tillämpningen av EU:s riktlinjer om barn 
och väpnade konflikter. Parlamentet välkomnar FN:s säkerhetsråds resolution 1882(2009), 
som ytterligare förstärker skyddet av barn i väpnade konflikter.

Människorättsförsvarare 

52. Europaparlamentet välkomnar översynen och uppgraderingen av EU:s riktlinjer om 
människorättsförsvarare2, och konstaterar att över 60 lokala genomförandestrategier har 
tagits fram och att behöriga kontaktpersoner har utnämnts. Parlamentet anser att 
EU-diplomater som arbetar i tredjeländer måste informeras fullt ut om bestämmelserna i 

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0236.
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
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riktlinjerna. 

53. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att genomföra de 
åtgärder som parlamentet föreslog i sin resolution om EU:s politik till stöd för 
människorättsförsvarare, som antogs i juni 20101.

54. Europaparlamentet begär att EU:s institutioner i samband med genomförandet av 
Lissabonfördraget inrättar en interinstitutionell mekanism för samarbete om 
människorättsförsvarare. Parlamentet inser att det skulle kunna gå lättare att inrätta denna 
mekanism om det i alla EU:s institutioner och organ fanns kontaktpunkter för 
människorättsförsvarare och om dessa kontaktpunkter samarbetade nära med dem som 
ansvarar för mänskliga rättigheter och demokrati i EU:s uppdrag och delegationer. 
Kommissionen uppmanas att inrätta en mekanism för att utvärdera riktlinjernas 
effektivitet.

55. Europaparlamentet noterar slutsatserna i många rapporter om de mänskliga rättigheterna, 
enligt vilka människorättsförsvarare utsätts för allt kraftigare övergrepp i olika former, 
exempelvis övergrepp mot yttrande- eller föreningsfriheten, godtyckliga gripanden, 
orättvisa rättegångar och stängning av civilsamhällesorganisationers kontor. 

56. Europaparlamentet är uppmärksamt på de regeringar i tredjeländer som utnyttjar 
införandet av kontroversiella lagar om icke-statliga organisationer som ett subtilt försök 
att tysta människorättsrörelsen.

57. Europaparlamentet beklagar djupt morden på bland andra Stanislav Markelov, Anastasija 
Baburova och Natalja Estemirova i Ryssland, de godtyckliga frihetsberövandena av 
Roxana Saberi och Abdolfattah Soltani i Iran och rättegången mot Liu Xiaobo i Kina. 
Samtliga dessa händelser inträffade under rapporteringsperioden.

58. Europaparlamentet konstaterar att frihetsberövande samt frigivande med efterföljande 
landsförvisning av lokala människorättsförsvarare i Kuba, utan rätt att återvända, också är 
ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna.

Människorättsklausuler

59. Europaparlamentet betonar vikten av människorättsklausuler inom handelspolitik, 
partnerskap och handelsavtal mellan EU och tredjeländer. Parlamentet föreslår en 
”människorättsbedömning” av tredjeländer som inleder handelsförbindelser med EU.

60. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att det allmänna preferenssystemets 
stimulansordning (GSP+) noga övervakas och att handelspreferenser beviljas länder som 
har ratificerat och faktiskt tillämpar centrala internationella konventioner om hållbar 
utveckling, sociala rättigheter och god samhällsstyrning. 

61. Europaparlamentet gläds åt att en människorättsklausul införts i det partnerskapsavtal som 
EU undertecknat med Indonesien samt i stabiliserings- och associeringsavtalet med 
Albanien, som trädde i kraft under rapporteringsperioden. Detta innebär att över 

                                               
1  P7_TA-PROV(2010)0226.
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120 länder nu accepterat att denna klausul ingår i avtal med EU.

Demokratiuppbyggnad i yttre förbindelser

62. Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser om demokratistöd i EU:s yttre 
förbindelser1 och antagandet av EU:s agenda för åtgärder för demokratistöd i EU:s yttre 
förbindelser som ett sätt att göra EU:s demokratistöd mer samstämt och effektivt.

63. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt ta upp frågan om 
demokratistöd i strategidokumenten för respektive land, med beaktande av varje lands 
specifika situation och EU:s regionala strategi.

64. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att se till att 
mänskliga rättigheter och demokratiuppbyggnad verkligen integreras i alla 
politikområden. Parlamentet ser fram emot uppdaterade slutsatser från rådet under det 
belgiska ordförandeskapet med en genomgång av vilka framsteg som gjorts, varvid 
hänsyn bör tas till den antagna handlingsplanen.

Internationell humanitär rätt

65. Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser om främjande av efterlevnaden av 
internationell humanitär rätt, vilka antogs i december 2009, samma år som 60-årsdagen av 
Genèvekonventionerna högtidlighölls.

66. Europaparlamentet konstaterar att EU 2009 antog uppdaterade riktlinjer för främjande av 
efterlevnaden av internationell humanitär rätt. Parlamentet uppmanar rådet att effektivare 
förena genomförandet av riktlinjerna för internationell humanitär rätt med andra 
EU-riktlinjer för mänskliga rättigheter och att bättre integrera internationell humanitär rätt 
i alla EU:s yttre åtgärder.

Religions- och trosfrihet

67. Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser från november 2009 om religions- och 
trosfrihet, och uppmanar rådet och kommissionen att vidta praktiska åtgärder för att 
bekämpa religiös intolerans och främja religions- och trosfrihet över hela världen.

68. Europaparlamentet är oroat över att diskriminering på grund av religion eller 
trosuppfattning fortfarande förekommer i alla delar av världen och att personer som tillhör 
särskilda trossamfund, däribland religiösa minoriteter, fortfarande förvägras sina 
mänskliga rättigheter i många länder. Parlamentet fördömer de kinesiska myndigheternas 
förföljelser av personer som utövar sin religion utanför officiellt sanktionerade kanaler, 
däribland kristna, muslimer, buddister och falungonganhängare. Parlamentet uppmanar 
med kraft de kinesiska myndigheterna att upphöra med sin förtryckarpolitik i Tibet, som i 
slutändan kan leda till att den tibetanska religionen och kulturen utplånas.  

Yttrandefrihet

                                               
1 Rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) den 17 november 2009.
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69. Europaparlamentet oroas över att yttrandefriheten har börjat angripas på olika nya sätt, 
särskilt genom användning av modern teknik, som Internet. Parlamentet upprepar att 
yttrandefriheten omfattar rätten att söka, ta emot och sprida information och idéer genom 
vilket medium som helst.

70. Europaparlamentet konstaterar att den nya tekniken innebär helt nya möjligheter att delta i 
det offentliga livet, uttrycka åsikter, få tillgång till information om mänskliga rättigheter 
och göra kränkningar av de mänskliga rättigheterna kända över hela världen. Det är 
emellertid oroande att stater använder allt mer sofistikerad teknik för att övervaka 
verksamheten på Internet och att det i ett antal länder hänt att människor som använt 
Internet för att utöva sin åsikts- och yttrandefrihet blivit utsatta för trakasserier och 
förföljelser eller till och med anhållits och fängslats. 

71. Europaparlamentet uppmanar de länder som begränsar tillgången till Internet att häva 
restriktionerna mot det fria informationsflödet. Enligt Reportrar utan gränser innehåller 
förteckningen över ”Internets fiender” följande länder, som på ett genomgripande sätt 
censurerar Internet: Vitryssland, Kina, Kuba, Egypten, Iran, Myanmar/Burma, Nordkorea, 
Saudiarabien, Syrien, Tunisien, Turkmenistan, Uzbekistan och Vietnam.

72. Europaparlamentet stöder rätten att yttra sig fritt och delta i fredliga sammankomster i 
Ryssland, vilket garanteras av artikel 31 i den ryska konstitutionen. Parlamentet uttrycker 
sin solidaritet med organisatörerna av och deltagarna i Strategi-31, en serie 
medborgarprotester till stöd för denna rätt som inleddes den 31 juli 2009 och som äger 
rum på Triumftorget i Moskva den 31 i varje månad som har 31 dagar. Det är beklagligt 
att samtliga Strategi-31-demonstrationer så här långt förvägrats tillstånd av myndigheterna 
på grund av att andra aktiviteter redan planerats in på Triumftorget vid samma tidpunkt. 
Parlamentet är djupt oroat över att rysk polis den 31 december 2009 bland dussintals 
andra fredliga protesterande grep ordföranden för gruppen Moskva-Helsingfors, 
Ljudmila Alexejeva, som bara några veckor tidigare mottagit 
Europaparlamentets Sacharovpris.

Mänskliga rättigheter och kampen mot terrorismen

73. Europaparlamentet konstaterar att insatserna mot terrorismen har resulterat i kränkningar 
av grundläggande mänskliga rättigheter i ett flertal länder över hela världen i form av 
överdrivna övervakningsåtgärder, olagliga frihetsberövanden och användning av tortyr 
som ett sätt att tvinga fram information från misstänkta terrorister. Parlamentet fördömer 
dessa kränkningar av de mänskliga rättigheterna och är förvissat om att de 
medborgerliga friheterna inte får äventyras i kampen mot terrorismen, eftersom en 
upplösning av det normala demokratiska livet i de västerländska samhällena är precis vad 
terroristerna eftersträvar.

74. Europaparlamentet erinrar om den amerikanske presidenten Barack Obamas beslut i 
januari 2009 att stänga fånglägret i Guantánamo. Parlamentet beklagar att detta beslut inte 
genomförts fullt ut och uppmanar Förenta staternas regering att fullgöra sina åtaganden till 
fullo. Parlamentet välkomnar det konstruktiva engagemanget från ett flertal 
EU-medlemsstater, som verkat för att ta emot vissa tidigare Guantánamofångar och hitta 
boende för en del av de personer som förklarats frigivna från fånglägret.
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75. Europaparlamentet konstaterar att medbeslutandeförfarandet efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande ska tillämpas på direktiv och annan lagstiftning som rör 
kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, och internationella avtal med 
anknytning till detta måste godkännas av parlamentet. Dessa förändringar kommer att ge 
parlamentet ytterligare inflytande i arbetet med att hitta rätt balans mellan säkerhet och 
mänskliga rättigheter.

Dialoger och samråd om mänskliga rättigheter med tredjeländer

76. Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse över bristen på framsteg i dialogerna och 
samråden om mänskliga rättigheter. Det är även beklagligt att det civila samhällets 
deltagande i dessa dialoger och samråd inte garanteras systematiskt och att det ibland blir 
föremål för begränsningar från tredjeländers sida.

77. Europaparlamentet begär verklig delaktighet i de pågående utvärderingarna av dialogerna 
och samråden om mänskliga rättigheter, samt full tillgång till resultatdokumenten och 
andra relevanta källor. Parlamentet förväntar sig att det till följd av utvärderingarna tas 
fram tydliga indikatorer som kan mäta dialogernas inverkan. 

78. Europaparlamentet betonar vikten av att ta upp slutsatserna från dialogerna och samråden 
om mänskliga rättigheter i samband med toppmötena mellan EU och dess partnerländer.

79. Europaparlamentet anser att dialoger och samråd om mänskliga rättigheter generellt bör 
planeras och genomföras öppet, med mål som fastställs i förväg och utvärderas i 
efterhand. Rådet och kommissionen uppmanas att utöva påtryckningar på myndigheterna i 
tredjeländer för att få till stånd ett omfattande ministerdeltagande på hög nivå i dialogerna 
och samråden.

80. Europaparlamentet gläds åt att människorättsdialoger under 2008 upprättades med vart 
och ett av de centralasiatiska länderna Tadzjikistan, Kazakstan, Kirgizistan och 
Turkmenistan, samt att det första civilsamhällsseminariet mellan EU och Uzbekistan om 
människorättsdialoger hölls i oktober 2008. Parlamentet beklagar att 
människorättsdialogerna mellan EU och Kina konsekvent har misslyckats med att 
åstadkomma några förbättringar i fråga om vissa övergrepp mot de mänskliga 
rättigheterna i Kina. Parlamentet uttrycker även sin besvikelse över att 
människorättssamråden mellan EU och Ryssland ännu inte lett fram till några nämnvärda 
resultat. Däremot är det tillfredsställande att människorättsdialoger inleddes med 
Indonesien under 2009 och att de första dialogmötena hölls med Georgien och Armenien.

81. Europaparlamentet välkomnar den första människorättsdialogen mellan EU och 
Vitryssland i juni 2009, men beklagar samtidigt att denna än så länge inte har lett till några 
nämnvärda förändringar beträffande människorättssituationen i Vitryssland.

82. Europaparlamentet konstaterar att Nordkoreas parlament i april 2009 reviderade landets 
konstitution och bland annat införde en bestämmelse om att landet ”respekterar och 
skyddar de mänskliga rättigheterna”. Parlamentet uppmanar de nordkoreanska 
myndigheterna att ta tydliga, positiva steg i riktning mot förbättrade villkor för de 
mänskliga rättigheterna, och betonar att inte bara grundlagsbestämmelser utan även 
konstruktiva åtgärder bör tas i beaktande när människorättssituationen i landet utvärderas. 
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Parlamentet hoppas att Nordkorea ska visa sig intresserat av att inleda konstruktiva 
dialoger med EU om de mänskliga rättigheterna. 

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

83. EU konstaterar att ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter bör tillmätas samma 
betydelse som medborgerliga och politiska rättigheter, med tanke på att alla mänskliga 
rättigheter är universella, odelbara och inbördes beroende av och relaterade till varandra, 
vilket bekräftades vid världskonferensen om de mänskliga rättigheterna i Wien 1993. 
Parlamentet uppmanar världens länder att underteckna det fakultativa protokollet till den 
internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som 
öppnades för undertecknande den 24 september 2009.

84. Europaparlamentet framhåller att mänskliga rättigheter inbegriper rätten till mat, vatten, 
utbildning, tillfredsställande bostad, mark, anständigt arbete och social trygghet samt 
rätten att bilda fackföreningar. Parlamentet inser att fattigdom oftast är orsaken till att 
dessa rättigheter åsidosätts. Parlamentet uppmanar EU att öka ansträngningarna och de 
ekonomiska investeringarna för att uppnå millenniemålen, eftersom världen ligger långt 
efter de mål som fastställts för 2015.

85. Europaparlamentet inser betydelsen av Internationella arbetsorganisationens 
tillsynssystem för att försvara rättigheter inom områden som handels- och 
arbetsmarknadsfrågor, statistiksystem, social- och sysselsättningspolitik samt hälsa och 
säkerhet i arbetet.

86. Europaparlamentet välkomnar kommissionens och medlemsstaternas insatser för att 
bekämpa den globala ekonomiska och finansiella krisen och på så vis minska de 
negativa konsekvenser krisen haft för människorättssituationen i världen. Parlamentet 
välkomnar människorättsrådets tionde särskilda sammanträde den 20 februari 2009 om 
den globala ekonomiska och finansiella krisens inverkan på det universella 
förverkligandet och det faktiska åtnjutandet av mänskliga rättigheter.

Kommissionens externa biståndsprogram och EIDHR

87. Europaparlamentet gläds åt att parlamentets prioriteringar har beaktats i 
EIDHR:s programdokument för 2008 och 2009.

88. Europaparlamentet stöder de bidrag som EIDHR lämnar, framför allt genom projekt inom 
det civila samhället av lokala och internationella civilsamhällesorganisationer (90 % av 
bidragen), men även genom regionala och internationella organisationer på området, 
exempelvis Europarådet, OSSE och kontoret för FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter (10 % av bidragen).   

89. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att medlen för mänskliga rättigheter och 
demokrati under perioden 2008–2009 uppgick till över 235 miljoner euro, vilket gjorde 
det möjligt att finansiera 900 projekt i omkring 100 länder. Särskilt finansierades ett stort 
antal projekt i länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, samtidigt som 
AVS-länderna totalt sett erhöll det största beloppet.
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90. Europaparlamentet framhåller att en av de stora fördelarna med EIDHR är att instrumentet 
inte är beroende av samtycke från någon värdregering och därför gör det möjligt att sätta 
fokus på känsliga politiska frågor och innovativa metoder och att samarbeta direkt med 
organisationer i det lokala civila samhället, vilka måste behålla sitt oberoende i 
förhållande till myndigheterna.

91. Europaparlamentet betonar vikten av att använda EIDHR som ett sätt att reagera på hot 
mot de mänskliga rättigheterna och bidra med ökat stöd till människorättsförsvarare och 
offer för brott mot de mänskliga rättigheterna. Parlamentet stöder det nät av 
elva organisationer som finansieras genom EIDHR och som särskilt inriktar sig på att 
skydda människorättsförsvarare och agera snabbt i nödlägen.

92. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det råder konsekvens mellan 
EU:s politiska prioriteringar och de projekt och program som EU stöder, särskilt i 
samband med EU:s bilaterala programplanering med tredjeländer.

93. Europaparlamentet uppmanar kommissionens personal att regelbundet träffa företrädare 
för det civila samhället i Bryssel för att främja en dialog med de partner som faktiskt 
genomför projekten ute på fältet.

94. Europaparlamentet välkomnar resursfördelningen till mänskliga rättigheter genom 
geografiska program, varvid det politiska genomförandet på nationell och regional nivå 
främjas av Europeiska utvecklingsfonden (i länderna i Afrika, Västindien och 
Stilla havet), instrumentet för utvecklingssamarbete (i Latinamerika, Asien och Sydafrika) 
och det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (i grannregionerna), liksom 
även tematiska instrument som EIDHR, IfS, DCI och ICI Plus.

Valstöd och valobservation

95. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att EU i ökad utsträckning använder sig 
av valstöd och valobservation för att främja demokrati i tredjeländer och därmed stärker 
respekten för de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna samt rättsstaten, och 
att dessa uppdrags kvalitet och oberoende har fått ett allmänt erkännande.

96. Europaparlamentet upprepar sin begäran att valprocessen, inbegripet stadierna både före 
och efter valet, ska införlivas i de olika nivåerna av den politiska dialogen med de berörda 
tredjeländerna, så att man säkerställer en konsekvent EU-politik och bekräftar den oerhört 
viktiga roll som mänskliga rättigheter och demokrati spelar.

97. Europaparlamentet välkomnar finansieringsbeloppet, som uppgick till ytterligare 
50 miljoner euro under den 18 månader långa period som rapporten täcker in.

Utnyttjande av Europaparlamentets insatser på människorättsområdet

98. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ta fasta på parlamentets 
resolutioner och andra meddelanden och att reagera konkret på de synpunkter och 
önskemål som kommer till uttryck där.

99. Europaparlamentet påminner sina delegationer om att systematiskt föra upp debatter om 
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mänskliga rättigheter på dagordningen för interparlamentariska sammanträden och att 
träffa människorättsförsvarare och vid behov ge dem internationell synlighet och skydd.

100.Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ett nätverk för Sacharovpristagare. 
Nödvändiga resurser måste uppbringas snarast för att uppnå nätverkets mål och underlätta 
kommunikationen mellan Sacharovpristagare och parlamentet genom att bevilja
pristagarna särskild status, så att de kan ta sig in i parlamentets lokaler med hjälp av 
förenklade insläppsrutiner.

*

* *

101.Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, FN, 
Europarådet, OSSE samt regeringarna i de länder och territorier som nämns i resolutionen.


