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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om årsberetningen om menneskerettighederne og demokrati i verden 2011 og EU's 
politik om menneskerettigheder og demokrati
(2012/2145(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EU's årsberetning om menneskerettighederne og demokrati i verden i 2011 
vedtaget af Rådet (udenrigsanliggender) den 25. juni 2012;

– der henviser til sin beslutning af 18. april 2012 om årsberetningen om 
menneskerettighederne i verden og EU's menneskerettighedspolitik, herunder virkninger 
for EU's strategiske menneskerettighedspolitik1;

– der henviser til EU's strategiramme og handlingsplan om menneskerettigheder og 
demokrati (11855/12) vedtaget af Rådet (udenrigsanliggender) den 25. juni 2012;

– der henviser til Rådets afgørelse 2012/440/FUSP af 25. juli 2012 om udnævnelse af Den 
Europæiske Unions særlige repræsentant for menneskerettigheder;

– der henviser til den fælles meddelelse fra Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet af 12. december 2011 med titlen "Menneskerettigheder og demokrati i centrum for 
EU's optræden udadtil - en mere effektiv tilgang" (COM(2011)0886);

– der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettigheder;

– der henviser til sin beslutning om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil af 8. juli 20102;

– der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 65/276 af 3. maj 2011 om Den 
Europæiske Unions deltagelse i FN's arbejde;

– der henviser til sin beslutning af 17. november 2011 om EU's støtte til Den Internationale 
Straffedomstol: håndtering af udfordringer og vanskeligheder3, revisionskonferencen i 
Kampala, Uganda, fra den 31. maj til den 11. juni 2011, samt til EU's forpligtelser på dette 
område;

– der henviser til Rådets afgørelse 2011/168/FUSP af 21. marts 2011 om Den Internationale 
Straffedomstol4 og om den reviderede handlingsplan;

– der henviser til sin beslutning af 14. december 2011 om revision af den europæiske 
naboskabspolitik5;

                                               
1 Vedtagne tekster P7_TA(2012)0126.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0280.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0507.
4 EUT L 76 af 22.3.2011, s. 56.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0576.
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– der henviser til den fælles meddelelse fra Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen til Det Europæiske Råd, 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
af 8. marts 2011 med titlen "Et partnerskab for demokrati og fælles velstand med det 
sydlige Middelhavsområde" (COM(2011)0200);

– der henviser til den fælles meddelelse fra Den Europæiske Unions højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen af 25. maj 
2011 med titlen "En ny tilgang til nabolande i forandring" (COM(2011)0303);

– der henviser til sin henstilling af 29. marts 2012 til Rådet om de nærmere retningslinjer for 
den mulige oprettelse af en europæisk demokratifond;

– der henviser til sin beslutning af 7. juli 2011 om eksterne EU-politikker til fremme af 
demokratisering1;

– der henviser til sin henstilling til Rådet af 2. februar 2012 om en konsekvent politik over 
for regimer, over for hvilke EU anvender restriktive foranstaltninger, når deres ledere 
udøver deres personlige og kommercielle interesser inden for EU's grænser2;

– der henviser til rapporten (A/HRC/17/27) af 16. maj 2011 fra FN's særlige rapportør for 
fremme og beskyttelse af menings- og ytringsfriheden, som omhandler betydningen af 
internationale menneskerettighedsnormer og -standarder på området for menings- og 
ytringsfrihed samt internettet som kommunikationsmedium;

– der henviser til rapporten (A/66/203) af 28. juli 2011 fra FN's særlige rapportør om 
situationen for menneskerettighedsforkæmpere;

– der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 21. december 2010 (A/RES/65/206) 
om et moratorium for anvendelsen af dødsstraf; 

– der henviser til interimsrapporten (A/66/268) fra FN's særlige rapportør om tortur og 
anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, 
isolationsfængsling, herunder psykiatriske klinikker;

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1325, 1820, 1888, 1889 og 1960 om 
kvinder, fred og sikkerhed;

– der henviser til rapporten om EU-indikatorer for den omfattende strategi for EU's 
gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolutioner nr. 1325 og 1820 om kvinder, fred og 
sikkerhed, vedtaget af Rådet den 13. maj 2011;

– der henviser til Rådets konklusioner af 1. december 2011 om den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik;

– der henviser til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 13. oktober 2011 med 

                                               
1 EUT C 291E af 4.10.2011, s. 171.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0018.
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titlen "Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: En dagsorden for forandring" 
(COM(2011)0637);

– der henviser til konventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og 
vold i hjemmet vedtaget af Europarådets Ministerkomité den 7. april 2011;

– der henviser til FN's resolutioner om barnets rettigheder, senest resolutionen af 4. april 
2012;

– der henviser til UNHRC's resolution af 17. juni 2011 om menneskerettigheder, seksuel 
orientering og kønsidentitet;

– der henviser til EU's tiltrædelse den 22. januar 2011 til FN-konventionen om 
handicappedes rettigheder, der er den første af FN's menneskerettighedskonventioner, som 
er ratificeret af EU som en "regionalt integrerende organisation";

– der henviser til Rådets konklusioner af 21. februar 2011 om intolerance, 
forskelsbehandling og vold på grund af religions- og trosfrihed;

A. der henviser til, at traktaterne forpligter Unionen til at lade sin optræden udadtil bygge på 
principperne om demokrati, retsstat, menneskerettighedernes og de grundlæggende 
frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, 
principperne om lighed og solidaritet samt respekt for principperne i De Forenede 
Nationers pagt og folkeretten;

B. der henviser til, at retspleje, retsstatsprincippet, ansvarlighed, retfærdig rettergang og et 
uafhængigt retsvæsen er uundværlige elementer i forbindelse med beskyttelse af 
menneskerettigheder;

C. der henviser til, at demokratiet er den bedste garant for menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder, tolerance over for alle samfundsgrupper og lige 
muligheder for alle;

D. der henviser til, at erfaringerne fra begivenhederne i det arabiske forår må fortsætte og 
fungere som drivkraft for EU's revision og forbedring af dets politikker om bl.a. 
menneskerettighedsforkæmpere, humanitær folkeret, menneskerettighedsdialoger med 
tredjelande og sociale medier;

E. der henviser til, at både statslige og samfundsmæssige aktørers overtrædelse af religions-
og trosfriheden øges i mange lande i verden, hvilket resulterer i forskelsbehandling, 
intolerance og vold mod visse enkeltpersoner og religionssamfund, herunder mod 
repræsentanter for religiøse mindretal;

F. der henviser til, at årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden og EU's 
menneskerettighedspolitik ikke blot bør afspejle og fungere som en gennemgang af 
tidligere resultater og fejl, men også tjene som et strategisk dokument for fremtiden; der 
henviser til, at hver årsberetning ideelt set, håndgribeligt og regelmæssigt bør bidrage til at 
forbedre EU's menneskerettighedspolitik i verden;
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EU's årsberetning 2011 

1. glæder sig over vedtagelsen af EU's årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i 
2011; glæder sig over, at næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant ligeledes kunne fremlægge årsberetningen for Parlamentets plenarforsamling 
i juni og dermed gå tilbage til normal praksis;

2. bemærker de positive skridt, der i de seneste år er taget med hensyn til at udvikle 
årsberetningen, men understreger, at der er mulighed for yderligere forbedringer; gentager 
sin opfordring til en mere systematisk tilgang og en analyse af EU's politiske resultater; 
glæder sig over, at EU som et vigtigt skridt i denne retning i EU's 
menneskerettighedshandlingsplan af 25. juni 2012 forpligtede sig til at fremlægge EU's 
resultater med hensyn til at nå målene for sin menneskerettighedsstrategi i årsberetningen; 
anbefaler, at der udvikles individuelle landesektioner ved hjælp af indekser og 
benchmarks, som bidrager til at følge op på landestrategierne for menneskerettigheder;

3. opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til i sin udarbejdelse af fremtidige 
årsberetninger aktivt og systematisk at høre Parlamentet og at rapportere om den måde,
hvorpå der er taget hensyn til Parlamentets beslutninger;

Generelle overvejelser

4. glæder sig over vedtagelsen af EU's strategiske ramme for menneskerettigheder den 25. 
juni 2012; opfordrer indtrængende EU's institutioner til at samarbejde om at sikre, at den 
gennemføres korrekt med henblik på at opfylde EU's traktatmæssige forpligtelser på 
troværdig vis og forfølge eksterne politikker baseret på menneskerettigheder, 
demokratiske værdier og retsstatsprincippet på en principiel måde og uden tøven; 

5. opfordrer Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-
Udenrigstjenesten) og Parlamentet til at arbejde tæt sammen om at gennemføre en 
sammenhængende, ambitiøs og effektiv EU-menneskerettighedspolitik i verden baseret på 
denne strategiske ramme;

6. anbefaler, at Rådet og EU-Udenrigstjenesten gennemfører en midtvejsevaluering af den 
nye menneskerettighedspakke, navnlig af handlingsplanen; fastholder, at Parlamentet og 
civilsamfundet i udbredt grad og regelmæssigt høres under denne proces;

7. glæder sig over mandatet for EU's tematiske særlige repræsentant for menneskerettigheder 
og den planlagte oprettelse af Rådets arbejdsgruppe om menneskerettigheder i Bruxelles 
(COHOM); ser frem til et tæt samarbejde med Parlamentet;

8. forventer, at COHOM vil forbedre sit samarbejde med Rådets arbejdsgruppe om 
grundlæggende rettigheder (FREMP) med henblik på at håndtere spørgsmålet om 
konsekvens mellem EU's eksterne og interne menneskerettighedspolitik; understreger 
betydningen af konsekvens med henblik på at undgå beskyldninger om dobbeltstandarder, 
støtte EU's politiske troværdighed og udvise en reel respekt for menneskerettighedernes 
universalitet;

9. opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant, EU-
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Udenrigstjenesten, Rådet og Kommissionen til af hensyn til effektiviteten at sikre, at der 
er sammenhæng mellem de forskellige eksisterende eller planlagte EU-benchmarking-, 
overvågnings- og evalueringsaktiviteter samt -metoder i situationer vedrørende 
menneskerettigheder og demokrati i tredjelande, herunder afsnittene om 
menneskerettigheder og demokrati i statusrapporterne om udvidelses- og 
naboskabspolitikken; vurderingen af de "mere for mere"-principper vedrørende 
menneskerettigheder og demokrati, som er fastlagt for den europæiske naboskabspolitik 
og det sydlige Middelhav; den planlagte inddragelse af menneskerettigheder i 
konsekvensanalyser, der gennemføres for lovgivningsmæssige og 
ikkelovgivningsmæssige forslag og handelsaftaler, herunder overvågningsmekanismer for 
menneskerettigheder i partnerskabs- og samarbejdsaftaler og associeringsaftaler; 
Kommissionen planlægger at indføre en menneskerettighedsevaluering i anvendelsen af 
retningslinjerne for EU's bistand (navnlig med hensyn til budgetstøtte); en styrket 
overvågningsmekanisme til undersøgelse af gennemførelsen af 
menneskerettighedskonventioner i GSP+-landene; målet om at systematisere opfølgningen 
på rapporterne fra EU's valgobservationsmissioner og Rådets fremhævelse af 
benchmarking samt fortsat og systematisk overvejelse af aspekter i forbindelse med 
menneskerettigheder, køn og børn, som påvirkes af væbnede konflikter, i dokumenterne 
om erfaringerne fra FSFP-missioner;

10. glæder sig over vedtagelsen af lokale menneskerettighedsstrategier for individuelle lande 
med henblik på at gennemføre EU's politikker på den mest hensigtsmæssige og effektive 
måde; anerkender den vigtige rolle, som lokale EU-delegationer spiller med hensyn til at 
udvikle og følge op på de landestrategier, som er skræddersyet til særlige 
omstændigheder, men understreger EU-Udenrigstjenestens koordineringsansvar med 
hensyn til at sikre en sammenhængende anvendelse af EU's menneskerettighedspolitiske 
prioriteter, som er fastlagt i den strategiske ramme for menneskerettigheder og i EU's 
retningslinjer; understreger betydningen af at færdiggøre netværket af fokuspunkter om 
menneskerettigheder og demokrati i EU's delegationer og FSFP-delegationer og 
operationer; opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant og EU-
Udenrigstjenesten samt medlemsstaterne til som bedste praksis at vedtage den lokale 
arbejdsmetode for menneskerettigheder gennem menneskerettighedsarbejdsgrupper, som 
er dannet blandt EU's delegationer og EU's medlemsstaters ambassader; støtter EU-
Udenrigstjenestens mål om at tilbyde uddannelse i menneskerettigheder og demokrati til 
EU-Udenrigstjenestens, Kommissionens, EU-delegationens og FSFP-missionernes 
personale;

EU's indsats i FN

11. glæder sig over EU's bestræbelser på at støtte og revitalisere menneskerettighedsarbejdet i 
FN's system, herunder afslutningen af gennemgangen af FN's Menneskerettighedsråd i 
2011; understreger den fortsatte betydning af at støtte kontoret for FN's højkommissær for 
menneskerettigheders uafhængighed og den rolle, som FN's tematiske og landespecifikke 
særlige rapportører om menneskerettigheder spiller; understreger betydningen af EU's 
tiltrædelse den 22. januar 2011 til FN-konventionen om handicappedes rettigheder, der er 
den første af FN's menneskerettighedskonventioner, som er ratificeret af EU som en 
juridisk enhed;
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12. glæder sig over det lederskab, som EU's medlemsstater udviser med hensyn til at støtte 
FN's menneskerettighedssystems troværdighed ved sammen at sende en stående invitation 
til alle FN's særlige rapportører om menneskerettigheder, ved at tage initiativ til FN's 
Menneskerettighedsråds særlige samling om Libyen, hvor den historiske anbefaling af at 
udelukke Libyen fra Menneskerettighedsrådet blev givet, og ved at gå forrest i det arbejde, 
som førte til etableringen af den uafhængige undersøgelseskommission om 
menneskerettighedssituationen i Syrien;

13. anerkender EU's muligheder i forbindelse med opsøgende aktiviteter og kreativ 
koalitionsdannelse, som det f.eks. kan ses i EU's aktion, som banede vejen for vedtagelsen 
af Menneskerettighedsrådets skelsættende resolution om menneskerettigheder, seksuel 
orientering og kønsidentitet, som blev støttet af stater fra alle regioner, samt opbygning af 
konsensus i Genève og New York vedrørende behovet for at bekæmpe religiøs intolerance 
og beskytte religions- og trosfrihed og samtidig undgå potentielt negative konsekvenser 
for andre vigtige menneskerettigheder som f.eks. ytringsfrihed; 

14. gentager sin modstand mod religiøse grupper, som arrangerer ubestridte valg til 
Menneskerettighedsrådet;

15. anbefaler at følge op på anbefalingerne i den universelle regelmæssige gennemgang ved at 
indarbejde dem systematisk i lokale menneskerettighedsstrategier samt 
menneskerettighedsdialoger og -høringer;

EU's politik vedrørende international strafferet og bekæmpelse af straffrihed

16. beklager, at selektiv justits ofte manifesterer sig i nye overgangsdemokratier under dække 
af retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption; beklager, at selektiv justits er blevet 
mere end blot et middel til at søge politisk hævn og gøre op med politiske afvigere ved at 
skræmme og marginalisere oppositionen, navnlig i optakten til et valg;

17. gentager sin stærke støtte til Den Internationale Straffedomstol (ICC) i bekæmpelsen af 
straffrihed for de mest alvorlige forbrydelser af international bekymring; opfordrer EU og 
medlemsstaterne til at fortsætte deres politiske, diplomatiske, logistiske og finansielle 
støtte til ICC og andre internationale straffedomstole, herunder de internationale ad hoc-
tribunaler for det tidligere Jugoslavien og Rwanda, Den Særlige Domstol for Sierra 
Leone, Cambodjas særlige domstolsinstans og Det Særlige Tribunal for Libanon;

18. glæder sig over forpligtelserne i Rådets afgørelse 2011/168/FUSP, som blev vedtaget den 
21. marts 2011, og den efterfølgende handlingsplan, som blev vedtaget den 12. juli 2011, 
for at fremme Romstatuttens universalitet og integritet, støtte ICC's uafhængighed og dens 
effektive funktion samt støtte gennemførelsen af komplementaritetsprincippet;

19. gentager sin anbefaling om, at Romstatutten føjes til pakken af internationale traktater om 
god regeringsførelse, og at retsstatsprincippet ratificeres af tredjelande, der optages i den 
generelle toldpræferenceordning (GSP+); støtter, at der konsekvent medtages en ICC-
bestemmelse i EU-aftaler med tredjelande;

20. understreger i forlængelse af det arabiske forår betydningen af at udvikle en 
sammenhængende og nuanceret EU-politik om retlige overgangsordninger, herunder 
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tilknytningen til ICC som domstol i sidste instans, hjælpe lande, der befinder sig i en 
overgangsfase, med at håndtere tidligere menneskerettighedskrænkelser og bekæmpe 
straffrihed; 

EU's indsats inden for humanitær folkeret

21. glæder sig over EU's bestræbelser inden for humanitær folkeret og for at sikre 
ansvarlighed ved at dokumentere eventuelle overtrædelser af humanitær folkeret og støtte 
ansvarlighedsmekanismer samt EU's løfte om at bekæmpe tvungne forsvindinger, yde 
fortsat støtte til ICC, arbejde hen imod yderligere deltagelse i de vigtigste instrumenter 
inden for humanitær folkeret, fremme respekten for grundlæggende proceduremæssige 
garantier for alle personer, som tilbageholdes i væbnede konflikter, og støtte til 
internationale instrumenter, der søger at håndtere den humanitære risiko ved eksplosive 
krigsefterladenskaber, klyngeammunition, improviserede eksplosive anordninger og 
personelminer;

22. beklager imidlertid, at den generelle opmærksomhed på og gennemførelse af EU's 
retningslinjer om fremme af overholdelsen af humanitær folkeret fortsat er markant 
mindre end andre retningslinjer; opfordrer EU til at give gennemførelsen af disse 
retningslinjer mere politisk opmærksomhed og flere ressourcer, navnlig ved at sikre, at 
humanitær folkeret effektiviseres i krisestyringsoperationer og gennem proaktiv 
bekæmpelse af straffrihed og sikring af individuelt ansvar;

23. understreger endvidere behovet for at sikre, at spørgsmålet om ansvarlighed håndteres 
mere systematisk i EU's bilaterale relationer med relevante lande, herunder ved at tage det 
op i offentlige udtalelser, og at EU håndterer straffrihed mere konsekvent på multilateralt 
plan, f.eks. i FN's Generalforsamling og Menneskerettighedsrådet;

24. gentager sin forpligtelse til princippet om "beskyttelsesansvar" og understreger 
betydningen af, at eksterne aktører, herunder EU, håndterer grove 
menneskerettighedskrænkelser i tredjelande, når regeringerne i disse lande er ude af stand 
eller uvillige til at beskytte deres egne borgere; understreger betydningen af så vidt muligt 
at deltage i beskyttelsesansvarsaktioner under FN eller FN's myndighed;

25. roser i denne henseende flere medlemsstaters aktioner, da de gik forrest med hensyn til at 
forebygge yderligere vold mod civile i Libyen i løbet af 2011, men beklager den 
manglende samlede reaktion fra EU;

26. anfører, at private militær- og sikkerhedsselskaber bør holdes ansvarlige for alle 
krænkelser af menneskerettighederne og menneskerettighedslovgivningen fra deres 
personales side; opfordrer EU og medlemsstaterne til i lyset af den vidtstrakte brug af 
private militær- og sikkerhedsselskaber at optrappe bestræbelserne på at finde en 
troværdig lovgivningsmæssig løsning med hensyn til at undgå juridiske smuthuller med 
hensyn til ansvarlighed;

Den europæiske naboskabspolitik og det arabiske forår

27. understreger betydningen af opstandene i 2011 i den arabiske verden, både som et udtryk 
for ønsket om frihed, retfærdighed og værdighed og som en stor udfordring for EU's 
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politik i og uden for regionen; anerkender, at EU har optrappet sit politiske engagement i 
både de østlige og sydlige nabolande, men understreger behovet for at tage ved lære af 
fortidens politiske fejltrin og udarbejde en ny politik, som stemmer overens med 
menneskerettighederne og støtter de demokratiske værdier;

28. glæder sig over den nye vægt i EU's politik over for de sydlige nabolande om gensidig 
ansvarlighed og en fælles forpligtelse i forhold til de universelle værdier 
menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet; opfordrer til sammenhæng i EU's 
menneskerettighedspolitiske tilgang til syd og øst; understreger behovet for i øst at undgå 
de samme politiske fejl, som blev begået i syd forud for det arabiske forår i 2011;

29. gentager sin holdning om, at "mere for mere"-tilgangen bør baseres på klart definerede 
kriterier med specifikke, målbare, opnåelige og tidsbestemte benchmarks; opfordrer EU-
Udenrigstjenesten og Kommissionen til at gennemføre denne tilgang systematisk i 
statusrapporterne og naboskabspolitikken;

30. glæder sig over EU's bedre opsøgende aktiviteter over for civilsamfundet og understreger 
behovet for, at civilsamfundet bidrager mere systematisk og regelmæssigt til de 
menneskerettighedsvurderinger, der kræves for at gennemføre den nye "mere for mere"-
tilgang i EU's politik korrekt;

31. glæder sig over de aktiviteter, der er gennemført under initiativet om det østlige 
partnerskab med hensyn til at fremme menneskerettigheder, demokrati, grundlæggende 
frihedsrettigheder og retsstatsprincippet i partnerlandene; opfordrer EU til at anvende de 
erfaringer, som dens egne medlemsstater har med at overgå fra et autoritært til et 
demokratisk styre og overføre erfaringerne herfra til konkrete resultatorienterede 
programmer i landene i Unionens østlige partnerskab;

32. beklager imidlertid, at det østlige partnerskabs politik til tider stadig kan fortolkes forkert 
og bliver en tilladelses- og tilgivelsespolitik med dobbelte standarder, som ofte anvendes 
over for landene i det østlige partnerskab; 

33. er fortsat meget bekymret over manglen på demokrati, retsstatsprincippet, grundlæggende 
frihedsrettigheder og respekt for menneskerettighederne i Belarus, som er det eneste land i 
det europæiske naboskab, som ikke deltager fuldt ud i det østlige partnerskab og arbejdet i 
Den Parlamentariske Forsamling Euronest, navnlig i kølvandet på præsidentvalget i 
december 2010 og de efterfølgende voldsomme overgreb på demonstranter og den 
politiske opposition, herunder retssager mod aktivister i 2011, som ikke levede op til de 
internationale standarder og udmøntede sig i uforholdsmæssigt hårde straffe; roser EU's 
enige reaktion på udvisningen af EU's diplomater fra Belarus i februar 2012; opfordrer 
indtrængende Unionen og alle dens medlemsstater til fortsat at være sammenhængende og 
konsekvente i deres politikker over for Belarus og opretholde presset på det politiske 
styre, herunder gennem sanktioner, og samtidig inddrage civilsamfundet gennem 
værktøjer som større lempelse af visumreglerne og øgede undervisningsmuligheder; 

34. opfordrer indtrængende EU til at anvende samme konsekvente tilgang til 
menneskerettighedskrænkelser i alle tredjelande, både partnerlande og lande, som EU har 
et mindre udviklet forhold til; fastholder, at EU skal tage til orde og udpege og fordømme 
menneskerettighedsovertrædelser, uanset hvornår og hvor de opstår, og uanset hvor 
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strategisk et partnerskab der er indgået med det pågældende land;

EU-politikker til støtte for demokratisering og valg 

35. understreger menneskerettighedernes og demokratiets gensidigt forstærkende natur, da det 
er gennem respekt for menneskerettighederne, at samfund skaber det frie politiske rum til 
fredelige demokratiske påstande;

36. understreger, at der er behov for en langsigtet tilgang, som omfatter hele valgcyklussen, 
for at kunne følge op på rapporterne og henstillingerne fra EU's valgobservatørmissioner; 
understreger betydningen af, at der udarbejdes henstillinger, der er realistiske og kan 
virkeliggøres, og af at sikre, at disse henstillinger overvåges af EU-delegationerne; mener, 
at Europa-Parlamentets stående delegationer og fælles parlamentariske forsamlinger også 
bør spille en større rolle i opfølgningen af henstillingerne fra valgobservationsmissioner 
og analysere fremskridt med hensyn til menneskerettigheder og demokrati;

37. gentager sin opfordring til Rådet og Kommissionen til at udvikle en politisk strategi i 
forhold til hver enkelt af EU's valgobservationsmissioner, efterfulgt af en vurdering af 
demokratiske fremskridt to år efter missionen, der skal forelægges i Parlamentets årlige 
drøftelse af menneskerettigheder med næstformanden/den højtstående repræsentant;

38. glæder sig over Europa-Parlamentets valgkoordinationsgruppes forstærkede 
rådgivningsmæssige rolle, som den første gang udøvede i 2011 til at identificere og 
planlægge EU's valgobservatørmissioner; forventer, at Parlamentets demokratiske 
støtteaktiviteter styrkes yderligere gennem oprettelse af et administrativt direktorat til 
demokratisk støtte under den politiske overvågning fra en udvidet gruppe for demokratisk 
støtte og valgkoordination (DSECG);

Dialoger og samråd om menneskerettigheder med tredjelande

39. anerkender det potentiale, der ligger i en omfattende menneskerettighedsdialog med 
tredjelande, navnlig hvis de kombineres effektivt med gennemførelsen af 
landestrategierne for menneskerettigheder; understreger, at dialogen ikke desto mindre 
skal instrumentaliseres for at marginalisere menneskerettighedsdiskussioner;

40. udtrykker imidlertid sin bekymring over, at der stadig ikke gøres fremskridt i en række 
menneskerettighedsdialoger, samt at der ikke findes gennemsigtige benchmarks til at 
foretage en reel vurdering af forbedringer eller forværringer på 
menneskerettighedsområdet; bemærker, at EU fortsat har vanskeligheder med at forhandle 
bedre metoder til dialogen med Kina og Rusland; opfordrer EU's nyudnævnte særlige 
repræsentant for menneskerettigheder til at puste nyt liv i disse og andre dialoger;

41. er fortsat skuffet over, at Parlamentet ikke er blevet systematisk inddraget i vurderingerne 
af menneskerettighedsdialogen, herunder for Rusland og Kina; opfordrer til, at 
Parlamentets adgang til disse vurderinger formaliseres og minder om, at det i EU's 
retningslinjer om menneskerettighedsdialoger fastsættes, at civilsamfundet skal inddrages 
i vurderingerne;

EU-sanktioner og menneskerettigheds- og demokratiklausuler i EU-aftaler
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42. glæder sig over EU's bestræbelser på at indarbejde en menneskerettighedsklausul i alle 
EU's politiske rammeaftaler, men gentager sin opfordring til, at alle aftalemæssige 
forbindelser med tredjelande, såvel industrialiserede lande som udviklingslande, herunder 
i sektoraftaler, aftaler om handel og teknisk eller finansiel bistand, uden undtagelse 
indbefatter klart formulerede klausuler om menneskerettigheder og demokrati; 

43. gentager, at en konsekvent anvendelse af aftalernes menneskerettighedsklausuler er 
grundlæggende i forbindelserne mellem EU og dens medlemsstater og tredjelande; 
understreger betydningen af at gennemgå, hvordan medlemsstaterne har samarbejdet med 
undertrykkelsessystemer med bekæmpelse af terrorisme som begrundelse; understreger i 
denne henseende behovet for, at der i den netop reviderede europæiske naboskabspolitik 
fokuseres på at yde støtte til reformen af sikkerhedssektoren og navnlig sikre en klar 
adskillelse af efterretnings- og retshåndhævelsesfunktioner; opfordrer EU-
Udenrigstjenesten, Rådet og Kommissionen til at intensivere deres samarbejde med Den 
Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og andre af Europarådets relevante 
mekanismer i planlægningen og gennemførelsen af bistandsprojekter til bekæmpelse af 
terrorisme med tredjelande og i alle former for terrorismebekæmpelsesdialoger med 
tredjelande;

44. fastholder, at det er vigtigt for EU, at Unionens egne internationale forpligtelser og 
politikker og udenrigspolitiske instrumenter, såsom retningslinjerne om tortur og 
dialogerne om menneskerettighederne, overholdes og gennemføres fuldt ud, således at EU 
fremstår som mere troværdig i sin opfordring til streng medtagelse af 
menneskerettighedsklausuler i associeringsaftaler, samt at EU skal opfordre sine største 
allierede til at overholde deres egen nationale lovgivning og international lovgivning;

45. glæder sig over forpligtelsen i EU's menneskerettighedshandlingsplan til at udvikle en 
metode til at forbedre analysen af menneskerettighedssituationen i tredjelande i 
forbindelse med indgåelse eller afslutning af handels- og/eller investeringsaftaler;

46. anbefaler for at forbedre troværdigheden af klausulen og forudsigeligheden i EU's aktion, 
at klausulen videreudvikles, så den omfatter politiske og retlige proceduremæssige 
mekanismer, der skal anvendes, hvis der fremsættes en anmodning om suspension af det 
bilaterale samarbejde på grund af gentagne og/eller systematiske krænkelser af 
menneskerettighederne i strid med folkeretten;

47. bemærker, at EU udvikler en overvågningsmekanisme for menneskerettigheder, som skal 
indgå som en del af nye partnerskabs- og samarbejdsaftaler og andre handelsaftaler med 
en række lande; er bekymret for, at disse overvågningsmekanismer ikke er ambitiøse nok 
og ikke klart definerede og dermed kompromitterer forpligtelsen i EU-traktaten til at 
fremme menneskerettigheder og demokrati i verden;

48. gentager sin henstilling til, at EU vedtager en mere systematisk politik om EU-sanktioner 
og fastlægger klare kriterier for, hvornår der skal anvendes restriktive foranstaltninger, og 
hvilken type sanktioner der skal anvendes, og indarbejder gennemsigtige benchmarks for 
ophævelse af sanktioner;

Ytringsfrihed (sociale medier/digitale frihedsrettigheder)
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49. bemærker, at det arabiske forår viser, hvordan den nye globale informations- og 
kommunikationsarkitektur ikke kun skaber nye kanaler for ytringsfrihed, men også giver 
mulighed for nye former for politisk mobilisering, som omgår traditionelle metoder; 
opfordrer EU's institutioner og medlemsstaterne til at udnytte de positive muligheder, som 
frembydes af nye teknologier, i EU's udenrigspolitik og til at håndtere faren ved 
internetcensur og -undertrykkelse; glæder sig over lanceringen i december 2011 af "No 
Disconnect"-strategien med henblik på at udvikle værktøjer, der i relevante tilfælde sætter 
EU i stand til at hjælpe civilsamfundsorganisationer eller borgere med at omgå vilkårlige 
afbrydelser af adgangen til elektroniske kommunikationsteknologier, herunder internettet;

50. anerkender, at den øgede afhængighed af informations- og 
kommunikationsteknologiinfrastrukturen sandsynligvis vil skabe nye sårbare områder og 
sikkerhedsproblemer internationalt; minder imidlertid om, at mange af de decentrale 
kendetegn, som gør internettet til et cybersikkerhedsmæssigt problem, også er grunden til, 
at det er et stærkt værktøj for menneskerettighedsforkæmpere, som lever under 
undertrykkende regimer; understreger derfor betydningen af en omfattende politisk tilgang 
til cybersikkerhed med en klar menneskerettighedsdimension, herunder en 
konsekvensanalyse af menneskerettighedskonsekvenser, i udviklingen af politikker og 
programmer vedrørende cybersikkerhed, bekæmpelse af internetkriminalitet, forvaltning 
af internettet samt andre EU-politikker på dette område;

51. glæder sig over forpligtelsen i EU's menneskerettighedshandlingsplan til at udvikle nye 
offentlige retningslinjer om ytringsfrihed på og uden for internettet, herunder beskyttelse 
af bloggere og journalister;

52. bemærker med bekymring den bekymrende tendens med flere angreb og trusler mod 
journalister og mediearbejdere inden for OSCE's område; opfordrer til en optrapning af 
EU's bestræbelser med henblik på at øge deres sikkerhed i dialoger med Unionens 
partnere og andre lande;

53. er bekymret over rapporter fra visse EU-virksomheder, som samarbejder med autoritære 
regimer ved at give dem fri og ubegrænset adgang til deres netværk og databaser under 
påskud af at følge den lokale lovgivning, som det var tilfældet med det svensk-finske 
TeliaSonera i flere lande i det tidligere Sovjetunionen; er overbevist om, at europæiske 
virksomheders bestræbelser på at udvide deres markeder i udlandet aldrig må gå ud over 
beskyttelsen af menneskerettighederne;

EU-støtte til civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere  

54. understreger, at udviklingen af et stærkt og levende civilsamfund er en vigtig faktor, som 
muliggør demokratiske fremskridt og bedre beskyttelse af menneskerettighederne; 
bemærker, at civilsamfundet medvirkede til at skabe de historiske forandringer, som det 
arabiske forår førte med sig;

55. ankerkender EU's bestræbelser på at øge støtten til civilsamfundets organisationer; sætter 
navnlig pris på EU's evne til at engagere sig direkte med civilsamfundet gennem det 
europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR); beklager 
imidlertid, at EU ikke har en stærkere systematisk politik til at overtale partnerlandene til 
at afskaffe ubehørige juridiske og administrative restriktioner, der begrænser den 
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universelle forsamlings- og foreningsrettighed; opfordrer til, at der udvikles sådanne 
politiske retningslinjer;

56. gentager sin støtte til gennemførelsen af begrebet demokratisk ejerskab i EU's 
udviklingssamarbejde og mener, at civilsamfundet spiller en afgørende rolle i denne 
forbindelse; understreger behovet for, at alle EU-ansatte arbejder tæt sammen med 
civilsamfundet i de lande, de er ansat i;

57. beklager, at forfølgelse og marginalisering af menneskerettighedsforkæmpere fortsat er en 
udbredt tendens i Kina, Rusland og alle andre lande, der stadig mener, at omfattende 
menneskerettigheder er noget, EU, FN og de globale menneskerettighedsorganisationer 
har indført; beklager, at advokater, der har fået frataget deres beskikkelse, og politisk 
forfulgte journalister og mediemedarbejdere anses som et internt anliggende;

58. beklager den generelle vurdering i EU's årsberetning, at det demokratiske rum i mange 
lande mindskes, og at civilsamfundet generelt og menneskerettighedsforkæmpere i 
særdeleshed i stigende grad er ofre for undertrykkelse, og at de grundlæggende 
frihedsrettigheder i høj grad overtrædes;

59. glæder sig over, at EU i november 2011 sammen med det tredje udvalg i FN's 
Generalforsamling udarbejdede en resolution om menneskerettighedsforkæmpere, og over 
den offentlige støtte, som EU har givet FN's særlige rapportør om 
menneskerettighedsforkæmpere og relevante regionale mekanismer til beskyttelse af 
menneskerettighedsforkæmpere;

60. støtter planen om at oprette et frivilligt europæisk initiativ, der skal give midlertidigt 
ophold til menneskerettighedsforkæmpere, som har behov for omgående at forlade deres 
oprindelseslande, under EIDHR; understreger, at dette initiativ bør udføres således, at det 
supplerer de allerede eksisterende opholdsordninger;

61. bemærker, at det er de menneskerettighedsforkæmpere, som arbejder i fjerntliggende 
områder og konfliktramte områder, som er mest udsatte for trusler og farer og i mindst 
kontakt med EU-ansatte; opfordrer indtrængende alle EU-delegationer til at udvikle lokale 
menneskerettighedsstrategier for at bevare en løbende kontakt med 
menneskerettighedsforkæmpere i marken og give dem den nødvendige bistand og 
beskyttelse, som kræves i EU's retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere;

62. understreger betydningen for EU af at træffe proaktive foranstaltninger (reaktioner og 
støtte til menneskerettighedsforkæmpere, som udsættes for trusler; observering af 
retssager mod menneskerettighedsforkæmpere; hurtige, udtrykkelige og synlige reaktioner 
på begrænsninger for ytringsfrihed, forenings- og forsamlingsfrihed) og systematisk give 
menneskerettighedsforkæmpere og/eller deres familier oplysninger om de 
foranstaltninger, som træffes for dem, som beskrevet i EU's retningslinjer om 
menneskerettighedsforkæmpere;

EU-aktion mod dødsstraf

63. gentager sin faste modstand mod dødsstraf i alle tilfælde og under alle omstændigheder og 
støtter stærkt EU's bestræbelser på at træffe en stærk beslutning om et moratorium for 



PR\911732DA.doc 15/18 PE494.800v01-00

DA

anvendelse af dødsstraf på FN's Generalforsamlings 67. samling, også med henblik på at 
accelerere optakten til verdenskongressen mod dødsstraf;

64. glæder sig over menneskerettighedsorganisationernes vurdering af, at dødsstraffens 
anvendelse i 2011 generelt bekræfter den globale tendens i retning af afskaffelse; beklager 
imidlertid den store stigning i henrettelser i Iran, Irak og Saudi-Arabien; udtrykker stor 
skuffelse over Kinas afvisning af at give troværdige oplysninger om landets brug af 
dødsstraf og henrettelser, som ifølge Amnesty International løber op i flere tusinde; 
glæder sig over afskaffelsen af dødsstraffen i staten Illinois i USA, men beklager, at USA 
fortsat henretter mennesker, selv om det er det eneste G8-land, der praktiserer dette i 
2011; minder med bekymring om, at Belarus er det eneste europæiske land, der fortsat 
anvender dødsstraf; opfordrer indtrængende EU og EU's medlemsstater til til stadighed at 
bringe dette spørgsmål op i deres dialoger med disse lande;

Tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

65. glæder sig over vedtagelsen af de opdaterede retningslinjer for en EU-politik over for 
tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf; minder imidlertid om, at udfordringer som oplysningskampagner og 
gennemførelse skal løses for at opnå reelle fremskridt i EU's politik;

66. understreger betydningen af at knytte EU's retningslinjer sammen med 
gennemførelsesmetoderne i den valgfrie protokol i FN's konvention mod tortur (OPCAT) 
og særligt rette opmærksomheden mod de nationale forebyggende mekanismer;

67. beklager, at det politiske misbrug af psykiatrien stadig er et smerteligt problem i en række 
lande, herunder Rusland, som tidligere har anvendt voldelige psykiatriske metoder til 
støtte for antidemokratiske regimer, der forsøger at skræmme og standse afvigende 
samfundssegmenter og personer; understreger med bekymring, at denne tendens går hånd 
i hånd med svage og ubestemmelige torturformer, herunder psykisk terror og 
nedværdigende fængselsforhold;

68. gør opmærksom på betydningen af rapporten af 5. august 2011 (A/66/268) fra FN's 
særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf med fokus på konsekvenserne af isolationsfængsling, herunder brug 
af denne metode på psykiatriske klinikker; er alvorligt bekymret over beviser fra 
forskellige lande på, at psykiatriske hospitaler anvendes som tilbageholdelsescentre; 
opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant og EU-Udenrigstjenesten til at 
være tilstrækkeligt opmærksom på dette problem;

69. udtrykker bekymring over den fremtidige drift af rehabiliteringscentre for torturofre; 
opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionens tjenestegrene til at arbejde på tværs af 
grænsen mellem eksterne og interne politikker for at sikre, at de administrative 
kompetencer ikke udgør en risiko for EU's støtte til rehabiliteringscentre, både i og uden 
for Unionen;

Forskelsbehandling af samfundsgrupper

70. beklager i høj grad, at homoseksualitet fortsat betragtes som kriminelt i 78 stater, herunder 
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fem, hvor det straffes med dødsstraf; opfordrer disse stater til straks at afkriminalisere 
homoseksualitet og befri dem, der er fængslet på grund af deres seksuelle orientering, og 
ikke henrette dem; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til fuldt ud at gøre brug af LGBT-
værktøjer til at beskytte LGBTI-personers rettigheder; opfordrer Rådet til at arbejde hen 
imod bindende retningslinjer på dette område; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og 
medlemsstaterne til at hjælpe LGBTI-menneskerettighedsforkæmpere i lande, hvor de er 
udsat for en risiko, og opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til fortsat at 
fremhæve EU's stærke forpligtelse til lighed og ikkeforskelsbehandling på grund af 
seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk i verden, herunder lancere og støtte 
initiativer på bilateralt og internationalt plan samt i FN om disse spørgsmål; gentager sin 
opfordring til Kommissionen til at udstede en køreplan for ligestilling under hensyntagen 
til seksuel orientering og kønsidentitet;

71. fordømmer de menneskerettighedskrænkelser, som fortsat begås mod mennesker, som 
lider af kastebaseret forskelsbehandling, herunder nægtelse af ligestilling og adgang til 
retsvæsenet, fortsat adskillelse og kastebegrundede hindringer for at opnå grundlæggende 
menneskerettigheder; anmoder Rådet, EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen om at 
træffe fælles foranstaltninger om kastebaseret forskelsbehandling, herunder i EU-
meddelelser om menneskerettigheder, rammer og landebaserede strategier og dialoger, 
hvor det er relevant;

72. bemærker med bekymring, at indfødte er i særlig stor fare for at blive udsat for 
forskelsbehandling, og at de navnlig er sårbare over for politiske, økonomiske og 
miljømæssige ændringer og forstyrrelser; bemærker, at de fleste lever under 
fattigdomsgrænsen og har ringe eller ingen adgang til hverken repræsentation, politisk 
beslutningstagning eller retssystemer; er navnlig bekymret over den rapporterede udbredte 
jorderhvervelse, tvangsfordrivelser og menneskerettighedskrænkelser som følge af 
væbnede konflikter;

Kvinder og børn i væbnede konfliktsituationer 

73. sætter pris på den store opmærksomhed på den udfordring, det er at gennemføre 
beslutninger om kvinder, fred og sikkerhed i EU's politikker, som det kan ses i rapporten 
om EU's indikatorer for den omfattende tilgang til EU's gennemførelse af FN's 
Sikkerhedsråds resolution 1325 og 1820, som blev vedtaget af Rådet den 13. maj 2011; 
glæder sig over de politiske foranstaltninger, som EU har truffet for at sikre en 
forlængelse af mandatet for FN's generalsekretærs særlige repræsentant om børn og 
væbnede konflikter på FN's Generalforsamling; deler den holdning, som Rådet giver 
udtryk for i sine konklusioner af 1. december 2011 om den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik om, at det fortsat er vigtigt, at der gøres systematiske overvejelser af 
aspekter i forbindelse med menneskerettigheder, køn og børn, som påvirkes af væbnede 
konflikter, i alle faser af FSFP-missionerne;

74. anerkender, at konkrete fremskridt med hensyn til at forbedre kvinders og børns situation i 
væbnede konfliktsituationer ofte afhænger af, at der opnås klare og fælles 
ansvarsstrukturer i de militær- og sikkerhedstjenester, som er underlagt civil kontrol; 
opfordrer derfor indtrængende de relevante EU-institutioner til at søge og gennemføre 
mere effektive metoder til at gennemføre reformer i sikkerhedssektoren i lande, der er 
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eller har været konfliktramte, med stærk fokus på kvinders og børns rettigheder i denne 
forbindelse; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at tage højde for dette i 
programmeringen og gennemførelsen af eksterne bistandsinstrumenter, der vedrører 
reform af sikkerhedssektoren;

Kvinders rettigheder

75. opfordrer indtrængende EU til at styrke sine foranstaltninger og sætte en stopper for 
kvindelig kønslemlæstelse, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber og kønsrelateret abort; 
fastholder, at disse politikker bør være grundlæggende elementer i EU's tilgang til 
udviklingssamarbejde; understreger betydningen af tilstrækkelig adgang til lægemidler og 
oplysninger om reproduktiv og seksuel sundhed for kvinder i alle landes sundhed;

76. opfordrer indtrængende Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til i særlig grad at være 
opmærksom på kvindelig kønslemlæstelse som led i en overordnet strategi for 
bekæmpelse af vold mod kvinder, herunder udvikling af en EU-handlingsplan om 
kvindelig kønslemlæstelse efter princippet om rettidig omhu; opfordrer EU-
Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til fortsat at tage spørgsmålet om kvindelig 
kønslemlæstelse op i deres politiske dialoger med partnerlande, hvor dette stadig 
praktiseres, og i disse dialoger inddrage menneskerettighedsforkæmpere, som allerede 
arbejder på at standse denne praksis, sammen med piger og kvinder, som er direkte berørt 
deraf, samfundets ledere, religiøse ledere, lærere, sundhedsarbejdere og offentlige 
embedsmænd på både lokalt og nationalt plan; understreger behovet for, at EU-
Udenrigstjenesten udvikler særlige værktøjer til håndtering af kvindelig kønslemlæstelse 
som led i dens foranstaltninger om gennemførelse af EU's strategiske ramme om 
menneskerettigheder og demokrati;

77. bemærker, at Polen, Danmark og Cypern i deres trioformandskabsprogrammer forpligtede 
sig til aktivt at støtte alle initiativer vedrørende bestræbelser på at bekæmpe vold mod 
kvinder, vold i hjemmet og kvindelig kønslemlæstelse, og navnlig de 
grænseoverskridende aspekter deraf; gentager behovet for sammenhæng i EU's interne og 
eksterne politikker om disse spørgsmål og opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
prioritere at sætte en stopper for vold mod kvinder og piger og gennem tildeling af 
passende finansielle ressourcer støtte målrettede og innovative programmer både i EU og i 
tredjelande;

Børns rettigheder

78. minder om den særlige forpligtelse i Lissabontraktaten til at fokusere på børns rettigheder 
i EU's eksterne politikker; påpeger, at den næsten universelle vedtagelse af FN's 
konvention om barnets rettigheder udgør et særligt solidt internationalt retsgrundlag for at 
forfølge en progressiv politik på dette område;

79. glæder sig over Kommissionens meddelelse med titlen "En EU-dagsorden for børns 
rettigheder", som integrerer mål for den interne og eksterne politik i et enkelt politisk 
dokument; betoner dog vigtigheden af at overvåge, at den rent faktisk føres ud i livet;

80. støtter planerne om at gøre yderligere fremskridt med hensyn til at udvikle 
rettighedsbaserede tilgange til udviklingssamarbejdet som anført i EU's handlingsplan om 
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en menneskerettighedsstrategi; understreger, at dette haster med hensyn til børns 
rettigheder for at sikre, at der sker bæredygtige fremskridt på langt sigt;

Religions- og trosfrihed

81. er fortsat dybt bekymret over, at diskrimination på grund af religion eller tro stadig 
eksisterer i mange af verdens religioner, og at personer, der tilhører bestemte 
religionssamfund, herunder religiøse mindretal, stadig kan nægtes deres 
menneskerettigheder; er navnlig bekymret over situationen i Kina, hvor personer, som 
praktiserer deres religion uden for de officielt godkendte kanaler, herunder kristne, 
muslimer, buddhister og tilhængere af Falun Gong, ofte retsforfølges; opfordrer 
indtrængende Kina til som lovet at ratificere den internationale konvention om borgerlige 
og politiske rettigheder (ICCPR); opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at 
udvide og efterfølgende gennem en reel høringsproces med tibetanerne ændre de 
politikker, som har de mest negative konsekvenser for tibetansk buddhisme og kultur samt 
tibetanske traditioner;

82. understreger behovet for værktøjer til at fremme retten til religions- og trosfrihed som led 
i EU's eksterne politik; bemærker, at disse værktøjer bør omfatte en tjekliste over de 
nødvendige frihedsrettigheder, som vedrører religions- og trosfrihed, for at vurdere 
situationen samt en metode til at hjælpe med at identificere overtrædelser af religions- og 
trosfriheden; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at inddrage civilsamfundets 
organisationer i udarbejdelsen af værktøjerne;

83. understreger, at den internationale menneskerettighedsret anerkender religions- og 
trosfrihed uanset registreringsstatus, hvorfor registrering ikke bør være en obligatorisk 
forudsætning for at udøve ens religion; påpeger med bekymring endvidere, at munke og 
nonner i Kina skal registreres af staten og skal underlægges statskontrollerede 
forvaltningsorganer, og at dette påvirker deres religiøse uafhængighed og begrænser deres 
aktiviteter; 

84. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for 
EU's Optræden Udadtil, til medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og 
parlamenter, FN, Europarådet og regeringerne i de lande og territorier, der er nævnt i 
beslutningen.


