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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de herziening van de mensenrechtenstrategie van de EU
(2012/2062(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 2, 3, 6, 8, 21, 33 en 36 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU),

– gezien de gezamenlijke mededeling van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad van 12 december 2011 "Een centrale plaats voor mensenrechten en democratie in 
het externe optreden van de EU - Voor een meer doeltreffende aanpak" 
(COM(2011)0886),

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Rol van 
de Europese Unie bij de bevordering van de mensenrechten en de democratisering in 
derde landen" (COM(2001)0252), 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "Een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht voor de burgers van Europa – Actieplan ter uitvoering van het 
programma van Stockholm" (COM(2010)0171),

– gezien zijn resolutie van 14 februari 2006 over de mensenrechten- en de 
democratieclausule in door de Europese Unie gesloten overeenkomsten1,

– gezien zijn resolutie van 7 juli 2011 over het externe beleid van de EU ter bevordering van 
democratie2,

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 2 februari 2012 betreffende een consistent beleid 
ten aanzien van regimes waartegen de EU restrictieve maatregelen treft, wanneer de 
leiders van deze regimes hun persoonlijke en commerciële belangen binnen de grenzen 
van de EU uitoefenen3,

– gezien de EU-richtsnoeren inzake de mensenrechten,

– gezien het strategisch EU-kader voor mensenrechten en democratie en het EU-actieplan 
voor mensenrechten en democratie, aangenomen op de 3179e bijeenkomst van de Raad 
Buitenlandse Zaken van 25 juni 2012,

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

                                               
1 PB C 290E van 29.11.2006, blz. 107.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0334.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0018.
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– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie1,

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 13 juni 2012 op de speciale EU-
vertegenwoordiger voor de mensenrechten2,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de EU is gegrondvest op het beginsel van de eerbiediging van de 
mensenrechten en, volgens zijn verdragen, wettelijke verplicht is om de mensenrechten tot 
kern van het externe beleid van de Unie en van de lidstaten te maken, zowel met 
betrekking tot buitenlandse zaken als tot handel en ontwikkelingssamenwerking; 
overwegende dat de EU derhalve ernaar heeft gestreefd de eerbiediging van de 
mensenrechten als een essentieel element op te nemen in alle overeenkomsten met derde 
landen;

B. overwegende dat de EU een uitgebreide reeks instrumenten heeft ontwikkeld als 
beleidskader ter ondersteuning van deze verplichting, met inbegrip van richtsnoeren 
inzake de mensenrechten, een algemeen financieel instrument voor de mensenrechten en 
de democratie (het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR)), de 
vereiste voor alle externe financiële instrumenten - zoals het financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI), het Stabiliteitsinstrument (IfS), het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI), het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) en het 
partnerschapsinstrument (PI) – dat zij op hun terrein mensenrechten en democratie moeten 
bevorderen, verklaringen en conclusies van de Raad, verklaringen van de hoge 
vertegenwoordiger, EU-demarches, EU-sancties in het geval van ernstige schendingen van 
de mensenrechten en, meer recentelijk, landenstrategieën voor mensenrechten;

C. overwegende dat daarnaast de EU, in overeenstemming met de uiteenlopende aard van 
haar betrekkingen met derde landen, een breed scala aan instrumenten heeft ingesteld om 
derde landen verder aan te zetten tot bevordering van de mensenrechten en democratie; 
overwegende dat deze variëren van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB), waarbij de 
subcommissies mensenrechten worden belast met het toezicht op de uitvoering van de 
overeengekomen verbintenissen, tot de Overeenkomst van Cotonou (waaronder een 
overlegprocedure in het geval van overtredingen) en de mensenrechtendialoog, waarin de 
discussies gericht zijn op verbetering van de situatie van de mensenrechten en de 
democratie, alsmede op onderwerpen van gemeenschappelijk belang en een betere 
samenwerking binnen internationale organisaties;

D. overwegende dat het cumulatieve effect van dit beleid heeft geresulteerd in een
versnipperde aanpak, waarbij het principe van samenhang en consistentie tussen de 
verschillende gebieden van het externe optreden en tussen deze en andere beleidsterreinen 
niet naar behoren is geïntegreerd; overwegende dat deze verschillende instrumenten dan 
ook zijn uitgegroeid tot losse elementen en de wettelijke verplichting tot controle van de 
uitvoering van mensenrechtenclausules niet ondersteunen, noch het bijbehorende 
beleidsdoel;

                                               
1 PB C 303 van 14.12.2007, blz. 1.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0250.
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E. overwegende dat de gezamenlijke mededeling van december 2011 "Een centrale plaats 
voor mensenrechten en democratie in het externe optreden van de EU - Voor een meer 
doeltreffende aanpak" niet ingaat op deze zwakke kant, noch op andere fundamentele 
tekortkomingen, zoals het ontbreken van een geïntegreerde aanpak op basis van een 
koppeling tussen alle externe EU-instrumenten en een adequate integratie van de 
prioritaire doelstellingen per land in al deze instrumenten, de ontwikkeling van 
onvolledige instrumenten die niet adequaat bijdragen tot de verbetering van de 
mensenrechten of die niet volledig kunnen worden toegepast, het ontbreken van een 
standaard benchmarkingbeleid voor alle instrumenten (met inbegrip van geografische 
beleidsvormen en strategieën) waarmee de eerbiediging van de mensenrechten en de 
democratische beginselen gemeten en gecontroleerd kan worden op basis van specifieke, 
transparante, meetbare, haalbare en tijdgebonden indicatoren, en de geïsoleerde plaats van 
de mensenrechtendialogen, die moet worden ingekaderd in de bredere politieke dialoog op 
het hoogste niveau en beschouwd als een hefboomfactor in het kader van de bilaterale 
betrekkingen; overwegende dat al deze elementen een beletsel vormen voor de 
waarachtige uitvoering van het Verdrag en bijgevolg de uitvoering van een effectief EU-
beleid inzake mensenrechten en democratie;

F. overwegende dat uit de gebeurtenissen van de 'Arabische lente' is gebleken dat een 
hervorming van het nabuurschapsbeleid noodzakelijk is om een hogere prioriteit te geven 
aan de dialoog met de samenleving, die onmisbaar is voor democratisering en 
overgangsprocessen; overwegende dat dit hernieuwde beleid erop gericht moet zijn 
partnerlanden verder aan te zetten tot diepgaander democratische hervormingen en 
eerbiediging van de fundamentele rechten op basis van de "meer voor meer"-benadering 
en van de wederzijdse verantwoordingsplicht tussen de partnerlanden, de EU en haar 
lidstaten;

G. dat de Raad, als onderdeel van de herziening, het EU-beleid inzake mensenrechten en 
democratie heeft gerationaliseerd en geherformuleerd in het kader van het externe 
optreden; dat deze herformulering is vastgelegd in het strategisch EU-kader voor 
mensenrechten en democratie, dat is aangenomen door de Raad Buitenlandse Zaken van 
25 juni 2012 en aangevuld met een actieplan waarin specifieke doelstellingen, een 
tijdschema, mijlpalen voor actie en de toewijzing van verantwoordelijkheden duidelijk 
zijn vastgelegd; overwegende dat de Raad een speciale vertegenwoordiger voor de 
mensenrechten heeft benoemd om de zichtbaarheid, doeltreffendheid en samenhang van 
het EU-mensenrechtenbeleid te verbeteren en bij te dragen tot de uitvoering van de 
doelstellingen, en met name de uitvoering van het actieplan;

H. overwegende dat bij de huidige economische crisis, de ondermijnende effecten ervan op 
het Europese project en de veranderingen in de mondiale machtsverhoudingen duidelijk is 
geworden dat verheven verklaringen over mensenrechtenkwesties ontoereikend zijn als 
deze niet samengaan met een principieel mensenrechtenbeleid dat ten uitvoer wordt 
gelegd met  slagvaardige concrete maatregelen en ondersteund door een verplichting om 
de samenhang en consistentie van de interne en externe dimensie van alle EU-beleid in 
acht te nemen;

I. overwegende dat de technologische veranderingen, het stijgende onderwijsniveau in vele 
regio's in de wereld, de opkomst van een aantal ontwikkelingslanden als regionale 
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machten, de oprichting van nieuwe multilaterale fora, zoals de G-20, en het ontstaan van 
een onderling verbonden mondiaal maatschappelijk middenveld erop wijzen dat de 
huidige instrumenten moeten worden versterkt in het kader van het internationaal recht en 
in de context van mondiale governance teneinde de naleving van de mensenrechten te 
verzekeren, een einde maken aan de straffeloosheid bij schendingen van de 
mensenrechten en de vooruitzichten voor de democratie in de hele wereld te verbeteren;

Strategisch EU-kader voor mensenrechten en democratie

1. is van mening dat het initiatief tot beleidsherziening beoogt te reageren op de belangrijkste 
uitdagingen die het Parlement en andere belanghebbenden hebben gesignaleerd; is 
ingenomen met de inclusieve en alomvattende benadering van de Raad in dit verband, en 
in het bijzonder met het EU-actieplan voor mensenrechten en democratie als een concrete 
uiting van het engagement en de verantwoordingsplicht van de EU, alsmede met de 
benoeming van een speciale EU-vertegenwoordiger voor de mensenrechten;

2. spreekt, als enige rechtstreeks verkozen instelling van de EU, de wens uit nauw betrokken 
te worden bij dit herziene beleidskader, en verklaart vastbesloten te zijn volledig zijn rol te 
blijven spelen, met eerbiediging van de rol van elke instelling in overeenstemming met het 
Verdrag; spreekt nogmaals zijn wil uit om de interinstitutionele samenwerking te 
intensiveren, ook in het kader van de contactgroep die belast is met de uitvoering van de 
herziening en het actieplan; dringt erop aan dat alle instellingen hun inspanningen in dit 
proces moeten bundelen en verzoekt daarom om een gezamenlijke verklaring, die hen 
verbindt tot gemeenschappelijke grondbeginselen en doelstellingen;

Samenhang en samenwerking tussen beleidsterrein en tussen de EU en haar lidstaten

3. benadrukt dat de noodzakelijke samenhang en consistentie op alle beleidsterreinen een 
essentiële voorwaarde zijn voor een effectief en geloofwaardig mensenrechtenbeleid en 
betreurt het dat er in het strategisch EU-kader voor mensenrechten en democratie niet 
specifiek wordt verwezen naar deze beginselen; herinnert de Commissie aan haar 
herhaalde toezeggingen, zoals uiteengezet in haar mededeling van 2001 en haar 
mededeling van 2010 over een actieplan ter uitvoering van het programma van Stockholm 
(COM (2010) 0171), dat zij praktische stappen zal ondernemen om voor een grotere 
samenhang en consistentie tussen externe en de interne beleidsmaatregelen te zorgen; 
herinnert eraan dat in 2001 overeenstemming is bereikt over volledige betrokkenheid van 
het Parlement en een betere coördinatie op dit gebied; wijst de lidstaten en de EU-
instellingen erop dat eerbiediging van de fundamentele rechten op de thuisbasis begint en 
niet als vanzelfsprekend mag worden beschouwd, maar voortdurend moet worden 
geëvalueerd en verbeterd, zodat de EU als een geloofwaardige stem over de 
mensenrechten in de wereld kan worden gehoord;

4. dringt er bij de Commissie op aan een mededeling over een actieplan voor mensenrechten 
in de EU te publiceren ter bevordering van haar waarden in de externe dimensie van het 
beleid inzake justitie en binnenlandse zaken, zoals aangekondigd in het actieplan ter 
uitvoering van het programma van Stockholm in 2010 en in overeenstemming met het 
EU-actieplan voor mensenrechten en democratie;

5. dringt erop aan dat alle directoraten-generaal van de Commissie en de EDEO 
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gedetailleerde evaluaties uitvoeren van de juridische implicaties van het Handvest van de 
grondrechten voor de externe aspecten van hun beleid en de naleving van de bepalingen 
van het Handvest, daar dit handvest van toepassing is op alle maatregelen van de EU-
instellingen; zegt toe hetzelfde te doen; is verheugd over de oprichting van een 
interdepartementale werkgroep bestaande uit Commissie- en EDEO-ambtenaren, die een 
duidelijke en effectieve methodologie moet vastleggen voor het interne en externe EU-
optreden, op basis van het internationaal aanvaarde beginsel dat staten de mensenrechten 
moeten beschermen, eerbiedigen en bevorderen;  spoort zijn parlementaire commissies 
aan gebruik te maken van de desbetreffende bepaling van artikel 36 van zijn Reglement, 
op grond waarvan zij de conformiteit van een voorstel voor een wetgevingshandeling met 
het Handvest van de grondrechten kunnen verifiëren, met inbegrip van voorstellen met 
betrekking tot externe financiële instrumenten;

6. benadrukt dat de samenwerking en het overleg tussen de Groep grondrechten van de Raad 
(FREMP) en de werkgroep mensenrechten van de Raad (COHOM) moet worden 
vergroot; roept beide organen op de deskundigheid en instrumenten van de Raad van 
Europa en speciale VN-procedures ten volle te benutten, ook bij de voorbereiding van 
nieuwe initiatieven met het oog op het formuleren en bevorderen van gemeenschappelijke 
waarden en internationale normen;

7. is ingenomen met de grotere samenhang van het beleid met internationale en regionale 
verdragen en mechanismen, zoals die van de VN en de Raad van Europa; dringt aan op 
systematische integratie van deze normen in de landenstrategieën voor mensenrechten, die 
het basisdocument moeten zijn voor geografische en thematische beleidsmaatregelen, 
actieplannen, strategieën en instrumenten; meent dat samenwerking op het gebied van de 
mensenrechten, in het bijzonder door middel van mensenrechtendialogen die gelijktijdig 
met internationale topconferenties zijn gepland, moet worden uitgebreid tot alle regionale 
partners en organisaties en moet worden vervolgd met specifieke verklaringen na
bijeenkomsten met deze partners en ook na bijeenkomsten met derde landen, in het 
bijzonder de BRIC-landen en andere opkomende economieën;

8. is van mening dat de opname van landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten in het 
nabuurschapsbeleid van de Raad van Europa aanvullende instrumenten zal verschaffen 
voor een harmonisatie van hun wetgevingskader en positieve praktijken op het gebied van 
de mensenrechten; merkt op dat het onlangs vastgestelde gezamenlijk programma van de 
EU-Raad van Europa voor versterking van de democratische hervormingen in de 
zuidelijke buurlanden een voorbeeld is van de aanvullende expertise van de Raad van 
Europa inzake constitutionele, wettelijke en institutionele hervormingen;

9. verzoekt zijn relevante commissies, zoals de Subcommissie mensenrechten en de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, om hun samenwerking 
met de desbetreffende organen en instrumenten van de Raad van Europa te intensiveren en 
gestructureerde dialogen op te zetten om zo een effectieve en pragmatische synergie 
tussen beide instellingen te ontwikkelen en de bestaande expertise op dit gebied volledig 
te benutten;

Naar een inclusieve en effectieve aanpak

10. erkent het doel van de herziening om de mensenrechten een centrale plaats in de EU-
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betrekkingen met alle derde landen te geven; acht het van essentieel belang dat de EU een 
effectieve aanpak ten aanzien van haar partners volgt door geselecteerde kernprioriteiten 
met betrekking tot de mensenrechten, democratie en de rechtsstaat te bevorderen, en haar 
inspanningen concentreert op deze aanpak om deze te kanaliseren in realistische en 
haalbare resultaten;

11. is verheugd over de centrale rol van de landenstrategieën voor mensenrechten, hetgeen al 
lange tijd verzocht werd door het Parlement, en over het feit dat ze zijn ontwikkeld als een 
inclusief proces waarbij EU-delegaties, hoofden van missie en de COHOM zijn 
betrokken; acht het van essentieel belang om een brede raadpleging te organiseren, in het 
bijzonder van plaatselijke maatschappelijke organisaties, mensenrechtenactivisten en 
andere betrokkenen die actief zijn op sociaal en milieugebied; is van mening dat het 
essentieel is per land specifieke prioriteiten, realistische doelstellingen en vormen van 
politieke invloed vast te stellen voor een efficiëntere actie van de EU en meetbare 
resultaten;

12. is van mening dat het strategisch EU-kader voor mensenrechten en democratie en het 
bijbehorende actieplan, die voor een termijn van drie jaar zijn vastgesteld, prioritaire 
doelstellingen per land zullen rationaliseren, onder meer door thematische EU-
richtsnoeren en de daarmee samenhangende lokale strategieën op te pakken om zo een 
samenhangend kader voor alle EU-actie te bieden; dringt aan op een snelle afronding van 
alle landenstrategieën voor mensenrechten, een snelle implementatie en een evaluatie van 
positieve praktijken; is ervan overtuigd dat op grond van deze strategieën een 
nauwkeurige jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de mensenrechtenclausules in 
kaderovereenkomsten mogelijk is;

13. beveelt aan dat, als onderdeel van landenstrategieën voor mensenrechten, de EU een lijst 
moet vaststellen van "minimale punten" die de lidstaten en de EU-instellingen aan de orde 
moeten stellen bij hun relevante tegenhangers in derde landen tijdens vergaderingen en 
bezoeken, met inbegrip van ontmoetingen op het hoogste politieke niveau en tijdens 
topconferentie;

EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie

Mensenrechtenclausule 

14. neemt terdege nota van de verwijzing in het EU-actieplan voor mensenrechten en 
democratie naar de ontwikkeling van criteria voor de toepassing van de mensenrechten-
en democratieclausule en blijft ervan overtuigd dat deze clausule, als een juridisch 
bindende verplichting van de EU en de partnerlanden, moet worden aangevuld met een 
operationeel handhavingsmechanisme, zodat het concreet zijn beslag kan krijgen;

15. beveelt aan dat de hoge vertegenwoordiger dit mechanisme baseert op de onderkenning 
van het potentiële risico dat een partnerland de internationale normen inzake 
mensenrechten zal schenden, door specifieke bepalingen inzake een werkelijk systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing in de clausule op te nemen, en op een gefaseerd kader 
van overleg, maatregelen en gevolgen, vergelijkbaar met dat van de Overeenkomst van 
Cotonou; merkt op dat met behulp van een dergelijk systeem, op basis van dialoog, een 
verslechtering van de mensenrechtensituatie en herhaalde en/of systematische 
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schendingen van de mensenrechten in strijd met het internationaal recht gesignaleerd en 
aangepakt kunnen worden, en de mogelijkheid wordt gecreëerd corrigerende maatregelen 
in een bindend kader te bespreken; dringt er derhalve op aan dat de herziening ook 
voorziet in de evaluatie van de rol, het mandaat en de doelstellingen van de 
mensenrechtendialogen en overleg, die verschillend moeten worden doordacht en 
ontworpen;

16. wijst op het besluit van de Raad van 2009 om de mensenrechten- en democratieclausule 
uit te breiden tot alle overeenkomsten en om een koppeling tussen deze overeenkomsten 
en vrijhandelsovereenkomsten aan te brengen door waar nodig een 'passerelle-clausule' op 
te nemen; merkt op dat door deze uitbreiding van de reikwijdte van de 
mensenrechtenclausule een duidelijk mechanisme vereist is voor de uitvoering ervan op 
institutioneel en politiek niveau; herhaalt zijn reeds lang gehuldigde standpunt over 
systematische opname van een mensenrechten- en democratieclausule in alle 
overeenkomsten, met zowel geïndustrialiseerde als ontwikkelingslanden, met inbegrip van 
sectorale overeenkomsten en overeenkomsten inzake handel en investeringen; acht het 
van essentieel belang dat alle partnerlanden, met name gelijkgestemde landen en 
strategische partners waarmee de EU over akkoorden onderhandelt, deze bindende 
verplichting onderschrijven;

17. betreurt het eens te meer dat het Parlement niet wordt betrokken bij de besluitvorming 
over het aanvangen van overleg of het opschorten van een overeenkomst; dringt er 
derhalve stellig op aan dat het in dit opzicht medebesluitnemer is en betrokken wordt bij 
de uitvoering van het gevraagde handhavingsmechanisme voor de clausule; is van mening 
dat de EU-instellingen, met inbegrip van het Parlement, over specifieke procedures 
moeten beschikken om overeenkomsten ter discussie te stellen op basis van een op feiten 
gebaseerde beoordeling van de mensenrechtensituatie en de ontwikkeling ervan in de 
betrokken landen;

18. spoort de hoge vertegenwoordiger aan het jaarverslag over de EU-actie op het gebied van 
de mensenrechten en de democratie in de wereld te herzien, en om te vormen tot een 
voortgangsverslag over de uitvoering van het EU-actieplan voor democratie en 
mensenrechten, dat ook betrekking heeft op de toepassing van de mensenrechten- en 
democratieclausule in geldende overeenkomsten, en een afzonderlijke analyse per geval 
van elk overlegprocedure en andere passende maatregelen die door de Raad, de EDEO en 
de Commissie in gang zijn gezet, samen met een analyse over de doeltreffendheid en de 
samenhang van de uitgevoerde actie;

Effectbeoordeling op het gebied van de mensenrechten  

19. is van mening dat de EU haar verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Lissabon en 
het Handvest nakomt door effectbeoordelingen op het gebied van de mensenrechten voor 
te bereiden vóór de start van onderhandelingen over alle bilaterale of multilaterale 
overeenkomsten met derde landen; merkt op dat deze systematische praktijk de enige 
manier is om samenhang te waarborgen tussen het primaire recht, het externe optreden 
van de EU en de eigen verplichtingen van de derde partij op grond van internationale 
verdragen, waaronder het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten (ICCPR);  dringt erop aan dat deze effectbeoordelingen het volledige scala van 
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mensenrechten, opgevat als een ondeelbaar geheel, omvatten; merkt op dat de
beoordelingen op onafhankelijke, transparante en participatieve wijze, met betrokkenheid 
van mogelijk betroffen gemeenschappen, moeten worden uitgevoerd; dringt er bij de 
Commissie en de EDEO op aan solide methoden te ontwikkelen waarin de beginselen van 
gelijkheid en non-discriminatie zijn vastgelegd, om negatieve gevolgen voor bepaalde 
bevolkingsgroepen te voorkomen, en die voorzien in wederzijds overeengekomen 
preventieve of corrigerende maatregelen in het geval van eventuele negatieve effecten, 
voordat de onderhandelingen zijn afgerond;

20. vestigt met name de aandacht op de noodzaak om effectbeoordelingen uit te voeren van 
die projecten die een ernstig risico inhouden op schending van de bepalingen van het 
handvest, zoals projecten met betrekking tot de rechterlijke macht, 
grenscontroleagentschappen en politie- en veiligheidsdiensten in landen met repressieve 
regimes;

Benchmarkingbeleid 

21. benadrukt dat voor de mensenrechten- en democratiedoelstellingen concrete, meetbare, 
haalbare, tijdgebonden criteria vereist zijn om te beoordelen in hoeverre de fundamentele 
vrijheden, mensenrechten en de rechtsstaat worden geëerbiedigd; is in dit verband van 
mening dat de EU ten volle gebruik moet maken van de relevante instrumenten en 
expertise van de VN en van de Raad van Europa, en haar politieke conclusies duidelijk 
moet onderscheiden van een juridische en technische evaluatie;

22. beveelt aan dat de EDEO een reeks kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren en 
specifieke criteria per land ontwikkelt die kunnen dienen als coherente en consistente 
basis voor de jaarlijkse evaluatie van het EU-beleid in het kader van de landenstrategieën 
voor de mensenrechten en de mensenrechtendialoog met derde landen;

Het herziene Europees nabuurschapsbeleid

23. wijst op de les die uit de Arabische lente is geleerd ten aanzien van het beleid, zoals de 
noodzaak om het vroegere beleid, dat vooral gericht was op de betrekkingen met 
autoriteiten, om te buigen en een effectief partnerschap tussen de EU en de regeringen en 
het maatschappelijk middenveld van de partnerlanden tot stand te brengen; wijst op het 
belang van het opzetten van programma's en ondersteuning van projecten die 
mogelijkheden scheppen voor contacten tussen maatschappelijke organisaties in de EU en 
in derde landen; dringt er bij de Commissie en de EDEO op aan gebruik te maken van het 
model van een geïnstitutionaliseerd mechanisme voor overleg met het maatschappelijk 
middenveld, zoals uiteengezet in de vrijhandelsovereenkomst EU-Zuid-Korea, als 
uitgangspunt voor de ontwikkeling van nog sterkere inclusieve mechanismen voor alle 
overeenkomsten; ziet als kern van de nieuwe aanpak van de EU de versterking van de 
samenleving door middel van actieve binnenlandse verantwoordingsplicht, teneinde hun 
capaciteit te ondersteunen om deel te nemen in de openbare besluitvorming en 
democratische bestuursprocessen; is van mening dat deze binnenlandse 
verantwoordingsplicht een centrale pijler moet worden van de externe financiële 
instrumenten die momenteel worden herzien;

24. onderstreept dat uit deze gebeurtenissen de moedwillige blindheid van de EU is gebleken 
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voor de realiteit van de samenlevingen van de Arabische Lente, ook voor de situatie van 
jongeren in die landen, die wijst op de noodzaak om uitwisselingsprogramma's te 
organiseren of Europese programma's open te stellen voor jongeren uit deze landen, en om 
een maatschappelijke discussie te starten over de oorzaken en gevolgen van het gebrek 
aan bewustzijn met betrekking tot deze samenlevingen; wijst erop dat deze discussie 
ondersteund kan worden door de oprichting van een Euro-Arabische jongerenconventie;

25. dringt erop aan dat de hoge vertegenwoordiger en de Commissie het herziene Europese 
nabuurschapsbeleid met overtuiging implementeren door met evenveel aandacht zowel het 
"meer voor meer"-beginsel als het "minder voor minder"-beginsel toe te passen; is van 
mening dat voor landen waarvan uit de beoordeling duidelijk blijkt dat zij geen 
vooruitgang boeken met grondige democratische hervormingen de steun van de Unie 
verminderd moet worden in lijn met de doelstellingen van dit beleid; is bezorgd over het 
voortbestaan van achterhaalde attitudes volgens welke aan stappen van regeringen van 
partnerlanden die niet bijdragen aan de directe verwezenlijking van de doelen een 
buitensporige politieke beloning wordt toegekend;

26. is verheugd over het initiatief inzake de invoering van een op rechten gebaseerde 
benadering van ontwikkelingsbeleid; merkt op dat een dergelijke benadering gebaseerd 
moet zijn op de ondeelbaarheid van de mensenrechten, en is er stellig van overtuigd dat 
mensen, en niet regeringen, een centrale plaats moeten hebben in 
samenwerkingsdoelstellingen; benadrukt dat beleidscoherentie voor ontwikkeling in deze 
context gezien moet worden als een bijdrage tot de volledige verwezenlijking van de 
mensenrechtendoelstellingen, zodat de verschillende EU-beleidsmaatregelen elkaar in dit 
opzicht niet ondermijnen, 

Gezamenlijke interinstitutionele verantwoordelijkheid

27. is van mening dat het strategisch EU-kader voor mensenrechten en democratie en het 
bijbehorende actieplan van bijzonder belang zijn, aangezien zij staan voor een 
gemeenschappelijke verbintenis die bekrachtigd is door de hoge vertegenwoordiger, de 
Raad, de Commissie en de lidstaten; is verheugd over de erkenning van de leidende rol 
van het Parlement bij de bevordering van mensenrechten en democratie; verwacht dat het 
Parlement naar behoren worden betrokken bij de uitvoeringsfase van het actieplan, onder 
meer door uitwisseling in de contactgroep mensenrechten, zodat inspanningen kunnen 
worden gebundeld;

28. beveelt aan dat het Parlement meer dynamische betrekkingen met de EU-delegaties 
aanknoopt, op basis van regelmatige contacten en uitwisseling van informatie door middel 
van voortgangsrapportages als weerspiegeling van een 'agenda voor verandering' op het 
gebied van mensenrechten en democratie en de doelstellingen en mijlpalen van het 
actieplan;

29. zegt toe te zorgen voor een meer systematische follow-up van zijn resoluties over de 
mensenrechten en van de individuele gevallen inzake de mensenrechten, met de steun van 
de onlangs opgerichte afdeling voor actie inzake de mensenrechten, en beveelt een 
intensievere samenwerking aan tussen de Subcommissie mensenrechten en de Commissie 
begrotingscontrole, alsook met de Rekenkamer, om te verzekeren dat de doelstellingen 
van de strategische herziening adequate financiële steun ontvangen van de Unie;
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30. beveelt aan dat het Parlement verbetering brengt in zijn eigen procedures met betrekking 
tot mensenrechtenkwesties, onder meer door de herziening van zijn richtsnoeren voor 
interparlementaire delegaties van het EP over bevordering van de mensenrechten en 
democratie; is van mening dat elke vaste delegatie van het Parlement een lid, gekozen uit 
de voorzitter en ondervoorzitters, moet hebben dat speciaal belast is met het toezicht op 
het mensenrechtenbeleid in het betreffende gebied of land, en dat de aangewezen personen 
regelmatig verslag uitbrengen aan de Subcommissie rechten van de mens; benadrukt dat 
een herziening nodig is van het model voor de plenaire debatten over gevallen van 
schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat, om de mogelijkheid te 
scheppen vaker debatten te voeren, met een bredere deelname van de leden, een grotere 
flexibiliteit om te reageren op schendingen van de mensenrechten en andere onvoorziene 
feitelijke gebeurtenissen, en meer mogelijkheden om gevolg te geven aan eerdere debatten 
en resoluties;

31. dringt aan op concrete toepassing van artikel 36 VEU om ervoor te zorgen dat de 
standpunten van het Parlement naar behoren in aanmerking worden genomen bij het 
gevolg dat wordt gegeven aan resoluties en beveelt een intensievere dialoog in dit opzicht 
aan;

32. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
Europese dienst voor extern optreden, de regeringen en parlementen van de lidstaten en 
aan de Raad van Europa.


