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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2011 och 
Europeiska unionens politik på området
(2012/2145(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2011, 
som antogs av rådet (utrikes frågor) den 25 juni 2012,

– med beaktande av sin resolution av den 18 april 2012 om årsrapporten om de mänskliga 
rättigheterna i världen och Europeiska unionens politik på området, inbegripet följderna 
för EU:s strategipolitik för mänskliga rättigheter1,

– med beaktande av EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och 
demokrati (11855/12), som antogs av rådet (utrikes frågor) den 25 juni 2012,

– med beaktande av rådets beslut 2012/440/Gusp av den 25 juli 2012 om utnämning av 
Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 12 december 2011 från unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet med titeln ”Mänskliga rättigheter och demokrati i centrum 
för EU:s yttre åtgärder – effektivare metoder” (COM(2011)0886),

– med beaktande av Europeiska unionens riktlinjer om mänskliga rättigheter,

– med beaktande av sin resolution av den 8 juli 2010 om den europeiska avdelningen för 
yttre åtgärder2,

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 65/276 av den 3 maj 2011 om 
Europeiska unionens deltagande i FN:s arbete,

– med beaktande av sin resolution av den 17 november 2011 om EU:s stöd till 
Internationella brottmålsdomstolen: utmaningar och svårigheter3, konferensen om översyn 
i Kampala, Uganda, den 31 maj–11 juni 2011, och av de utfästelser som EU gjort,

– med beaktande av rådets beslut 2011/168/Gusp av den 21 mars 2011 om Internationella 
brottmålsdomstolen4 och av den reviderade handlingsplanen,

– med beaktande av sin resolution av den 14 december 2011 om översynen av den 
europeiska grannskapspolitiken5,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0126.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0280.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0507.
4 EUT L 76, 22.3.2011, s. 56.
5 Antagna texter, P7_TA(2011)0576.
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– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 8 mars 2011 från unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen till Europeiska 
rådet, Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén med titeln ”Partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra 
Medelhavsområdet” (COM(2011)0200),

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 25 maj 2011 från unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen med titeln ”Ny 
respons på ett grannskap i förändring” (COM(2011)0303),

– med beaktande av sin rekommendation av den 29 mars 2012 till rådet om närmare 
bestämmelser för ett eventuellt inrättande av en europeisk demokratifond,

– med beaktande av sin resolution av 7 juli 2011 om EU:s utrikespolitik till stöd för 
demokratisering1,

– med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 2 februari 2012 om att föra en 
konsekvent politik gentemot de regimer mot vilka EU tillämpar restriktiva åtgärder, i 
samband med att deras ledare utövar privata och kommersiella intressen inom 
EU:s gränser2,

– med beaktande av rapporten av den 16 maj 2011 från FN:s särskilde rapportör 
(A/HRC/17/27) om främjande och skydd av åsikts- och yttrandefriheten, där det betonas 
att de internationella normerna och standarderna för mänskliga rättigheter är tillämpliga på 
rätten till åsikts- och yttrandefrihet på internet som kommunikationsmedium,

– med beaktande av rapporten av den 28 juli 2011 från FN:s särskilde rapportör (A/66/203) 
om situationen för människorättsförsvarare,

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 21 december 2010 
(A/RES/65/206) om ett moratorium för tillämpning av dödsstraffet, 

– med beaktande av interimsrapporten av den 5 augusti 2011 från FN:s särskilde rapportör 
(A/66/268) om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning samt isolering, bland annat i psykiatriska kliniker,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325, 1820, 1888, 1889 och 1960 om 
kvinnor, fred och säkerhet,

– med beaktande av  rapporten om EU-indikatorerna för den övergripande strategin för 
EU:s genomförande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 om kvinnor, fred 
och säkerhet, vilken antogs av rådet den 13 maj 2011,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 1 december 2011 om den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 oktober 2011 till 
                                               
1 EUT C 291 E, 4.10.2011, s. 171.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0018.
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Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén med titeln ”Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda 
för förändring” (COM(2011)0637),

– med beaktande av Europarådets ministerkommittés antagande den 7 april 2011 av 
konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet,

– med beaktande av FN:s resolutioner om barnets rättigheter, senast resolutionen av den 4 
april 2012,

– med beaktande av FN:s människorättsråds resolution av den 17 juni 2011 om mänskliga 
rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet, 

– med beaktande av Europeiska unionens anslutning den 22 januari 2011 till 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den 
första FN-konvention om mänskliga rättigheter som EU ratificerat i egenskap av 
”organisation för regional integration”,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 21 februari 2011 om intolerans, diskriminering 
och våld på grund av religion eller trosuppfattning.

A. Enligt fördragen ska EU bygga sina yttre åtgärder på principerna om demokrati, 
rättsstaten, de mänskliga rättigheternas och de grundläggande friheternas allmängiltighet 
och odelbarhet, respekten för människans värdighet, jämlikhet och solidaritet samt 
respekten för principerna i FN-stadgan och i folkrätten.

B. Rättvisa, rättssäkerhet, ansvarsskyldighet, rättvisa rättegångar och ett oberoende rättsväsen 
är omistliga för skyddet av mänskliga rättigheter.

C. Demokrati är den bästa garanten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, tolerans gentemot alla samhällsgrupper och lika möjligheter för alla.

D. De lärdomar som drogs av händelserna under den arabiska våren måste få en fortsättning, 
så att EU aktivt ser över och förbättrar sin politik om bland annat människorättsförsvarare, 
internationell humanitär rätt, människorättsdialoger med tredjeländer samt sociala medier.

E. Kränkningar av religions- och trosfriheten, begångna av såväl regeringar som icke-statliga 
aktörer, ökar i många länder i världen och leder till diskriminering, intolerans och våld 
mot vissa enskilda personer och religiösa samfund, däribland företrädare för religiösa 
minoriteter.

F. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och EU:s politik på 
området bör inte begränsas till en reflektion över och genomgång av resultat och 
tillkortakommanden i det förflutna, utan också fungera som ett strategidokument för 
framtiden. I idealfallet bör varje ny årsrapport på ett påtagligt och regelbundet sätt bidra 
till att förbättra EU:s politik för mänskliga rättigheter i världen.

EU:s årsrapport för 2011 
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1. Europaparlamentet välkomnar antagandet av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter 
och demokrati 2011. Det är glädjande att vice ordföranden för kommissionen/den höga 
representanten kunde lägga fram årsrapporten under parlamentets sammanträdesperiod i 
juni och därmed återgå till normal praxis.

2. Europaparlamentet noterar de positiva steg som tagits under senare år för att utveckla 
årsrapporten, men betonar att mycket fortfarande kan göras för att förbättra den. 
Parlamentet upprepar sitt krav på ett mer systematiskt angreppssätt och en analys av 
resultatet av EU:s politik. Ett viktigt och välkommet steg i denna riktning är det åtagande 
som görs i EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter av den 25 juni 2012, om att man i 
årsrapporten ska presentera EU:s resultat när det gäller uppnåendet av målen för unionens 
strategi för mänskliga rättigheter. Parlamentet rekommenderar att avsnitten om enskilda 
länder utvecklas genom att man använder indikatorer och riktmärken som stöd i 
uppföljningen av landstrategierna för mänskliga rättigheter.

3. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att vid 
utarbetandet av kommande årsrapporter aktivt och systematiskt rådgöra med parlamentet 
och redogöra för hur parlamentets resolutioner har beaktats.

Allmänna synpunkter

4. Europaparlamentet välkomnar antagandet av EU:s strategiska ram för mänskliga 
rättigheter den 25 juni 2012. EU-institutionerna uppmanas med eftertryck att samarbeta 
för att se till att denna ram genomförs på ett bra sätt, så att EU:s fördragsgrundade 
åtagande om att föra en utrikespolitik som bygger på mänskliga rättigheter, demokratiska 
värden och rättsstatliga principer på ett principfast och ståndaktigt sätt.

5. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och 
parlamentet att samarbeta nära för att genomföra en sammanhållen, långtgående och 
verkningsfull EU-politik för mänskliga rättigheter i världen, på grundval av den 
strategiska ramen.

6. Europaparlamentet rekommenderar rådet och utrikestjänsten att genomföra en 
halvtidsbedömning av det nya människorättspaketet, i synnerhet handlingsplanen. 
Omfattande och regelbundna samråd måste genomföras med parlamentet och det civila 
samhället under denna process.

7. Europaparlamentet ställer sig positivt till uppdragsbeskrivningen för EU:s särskilda 
representant för mänskliga rättigheter och den tilltänkta Brysselbaserade 
rådsarbetsgruppen för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet ser fram emot ett nära 
samarbete med dem.

8. Europaparlamentet förväntar sig att rådets arbetsgrupp för mänskliga rättigheter fördjupar 
samarbetet med rådets arbetsgrupp för grundläggande rättigheter, medborgerliga 
rättigheter och fri rörlighet för personer, i syfte att lyfta frågan om konsekvens mellan 
EU:s externa och interna politik för mänskliga rättigheter. Det är viktigt med konsekvens 
för att man ska kunna undvika anklagelser om dubbelmoral, öka EU:s politiska 
trovärdighet och visa verklig respekt för de mänskliga rättigheternas allmängiltighet.
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9. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, utrikestjänsten, 
rådet och kommissionen att säkerställa samstämdheten mellan de olika befintliga eller 
planerade verksamheterna och metoderna i EU för riktmärkning, övervakning och 
utvärdering av situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i tredjeländer, 
inklusive bland annat: avsnitten om mänskliga rättigheter och demokrati i 
framstegsrapporterna om utvidgning och grannskapspolitiken; bedömningen av 
människorätts- och demokratiprincipen ”mer för mer”, som antagits för den europeiska 
grannskapspolitiken och södra Medelhavsområdet; det planerade införandet av mänskliga 
rättigheter i konsekvensbedömningar som genomförs i samband med lagstiftningsförslag 
och andra förslag samt handelsavtal, inbegripet mekanismer för övervakning av de 
mänskliga rättigheterna i partnerskaps- och samarbetsavtal respektive associeringsavtal; 
kommissionens planer på en människorättsbedömning bland villkoren för att få EU-stöd 
(särskilt när det handlar om budgetstöd); den stärkta övervakningsmekanismen för 
granskning av genomförandet av människorättskonventioner i länderna inom GSP+; målet 
att systematisera vidareutnyttjandet av rapporter från EU:s valobservatörsuppdrag samt 
rådets betoning av riktmärkning och ett fortsatt och systematiskt hänsynstagande till 
aspekter som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet och barn i väpnade konflikter i 
dokument med tillvaratagna erfarenheter från GSFP-uppdragen.

10. Europaparlamentet välkomnar antagandet av lokala strategier för mänskliga rättigheter 
som inriktas på enskilda länder i syfte att genomföra EU:s politik på det lämpligaste och 
mest verksamma sättet. De lokala EU-delegationerna spelar en nyckelroll för att utveckla 
och följa upp de landstrategier som skräddarsytts efter de specifika omständigheterna, 
men parlamentet betonar att utrikestjänsten har ett ansvar för samordningen i syfte att 
säkerställa en konsekvent tillämpning av EU:s människorättspolitiska prioriteringar, som 
fastställs i den strategiska ramen för mänskliga rättigheter och i EU:s riktlinjer. Det är 
viktigt att färdigställa nätverket med kontaktpunkter för mänskliga rättigheter och 
demokrati vid EU:s delegationer och uppdragen och insatserna inom ramen för GSFP. 
Vice ordföranden/den höga representanten, utrikestjänsten och medlemsstaterna 
uppmanas med eftertryck att som bästa praxis tillämpa metoden att arbeta med 
människorättsfrågor lokalt genom arbetsgrupper för de mänskliga rättigheterna som 
bildats bland EU:s delegationer och medlemsstaternas ambassader. Parlamentet stöder 
utrikestjänstens målsättning att tillhandahålla utbildning om mänskliga rättigheter och 
demokrati för all personal vid utrikestjänsten, kommissionen, EU:s delegationer och 
GSFP-uppdragen.

EU:s agerande inom FN

11. Europaparlamentet välkomnar EU:s insatser för att främja och återuppliva arbetet med 
mänskliga rättigheter inom FN-systemet, inklusive slutförandet av översynen av 
FN:s människorättsråd under 2011. Parlamentet betonar den fortsatta vikten av stöd till ett 
oberoende kontor för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och framhåller den 
roll som FN:s tematiska och landsspecifika särskilda rapportörer om mänskliga rättigheter 
spelar. Parlamentet understryker betydelsen av EU:s anslutning den 22 januari 2011 till 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den första 
FN-konvention om mänskliga rättigheter som EU ratificerat i egenskap av juridisk person.

12. Europaparlamentet gläds åt det ledarskap som EU:s medlemsstater visat prov på i syfte att 
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stödja tilltron till FN:s människorättssystem, genom att gemensamt rikta en stående 
inbjudan till FN:s samtliga särskilda förfaranden för mänskliga rättigheter, genom att ta 
initiativ till en extra session om Libyen i FN:s människorättsråd, där den historiska 
rekommendationen om att stänga av Libyen från människorättsrådet antogs, och genom 
att ta ledningen för det arbete som ledde till inrättandet av den oberoende 
undersökningskommissionen för människorättssituationen i Syrien.

13. Europaparlamentet är medvetet om EU:s potential att nå ut och bygga koalitioner på ett 
kreativt sätt, vilket har åskådliggjorts av de EU-insatser som öppnade för antagandet i 
FN:s människorättsråd av den epokgörande resolutionen om mänskliga rättigheter, sexuell 
läggning och könsidentitet, som stöddes av länder från alla regioner, liksom det 
samförståndsskapande arbetet i Genève och New York om behovet att bekämpa religiös 
intolerans och värna om religions- och trosfriheten samtidigt som man undviker 
potentiella skadeverkningar för andra centrala mänskliga rättigheter, såsom 
yttrandefriheten.

14. Europaparlamentet upprepar sitt motstånd mot den praxis som innebär att regionala 
grupper anordnar skenval till människorättsrådet.

15. Europaparlamentet rekommenderar att rekommendationerna i den allmänna 
återkommande utvärderingen följs upp genom att systematiskt inkluderas i lokala 
människorättsstrategier samt dialoger och samråd om mänskliga rättigheter.

EU:s politik om internationell straffrätt och kampen mot straffrihet

16. Europaparlamentet beklagar den selektiva rättvisa som ofta uppstår under övergången till 
demokrati och i nya demokratier, under rättsstatens och korruptionsbekämpningens 
täckmantel. Beklagligt nog har den selektiva rättvisan blivit ett sätt att utkräva politisk 
hämnd och komma åt politiska oliktänkande genom att skrämma och marginalisera 
oppositionen, särskilt inför val.

17. Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för Internationella brottmålsdomstolen i 
kampen mot straffrihet för de grövsta brotten av internationell dignitet. EU och dess 
medlemsstater uppmanas att upprätthålla sin politiska, diplomatiska, logistiska och 
ekonomiska uppbackning av Internationella brottmålsdomstolen och andra internationella 
brottmålstribunaler, däribland de särskilda internationella tribunalerna för f.d. Jugoslavien 
och Rwanda, specialdomstolen för Sierra Leone, Kambodjas specialdomstol samt 
specialdomstolen för Libanon.

18. Europaparlamentet välkomnar de utfästelser som gjorts i rådets beslut 2011/168/Gusp av 
den 21 mars 2011 och i den efterföljande handlingsplanen, som antogs den 12 juli 2011, 
om att främja Romstadgans allmängiltighet och integritet, stödja domstolens oberoende 
och ett effektivt domstolsarbete samt att stödja genomförandet av principen om 
komplementaritet.

19. Europaparlamentet upprepar sin rekommendation att Romstadgan läggs till den 
uppsättning internationella fördrag om god samhällsstyrning och rättsstatliga principer 
som ska ratificeras av tredjeländer som vill delta i Allmänna preferenssystemet Plus 
(GSP +). En klausul om Internationella brottmålsdomstolen bör konsekvent införas i 
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EU:s avtal med tredjeländer.

20. Mot bakgrund av den arabiska våren understryker Europaparlamentet vikten av att ta fram 
en sammanhållen och nyanserad EU-politik för övergångsrättvisa, med en koppling till 
Internationella brottmålsdomstolen som högsta instans, i syfte att hjälpa länder i ett 
övergångsskede att ta upp begångna brott mot de mänskliga rättigheterna och bekämpa 
straffriheten.

EU-insatser inom internationell humanitär rätt

21. Europaparlamentet välkomnar EU:s arbete på området för internationell humanitär rätt 
och insatserna för att säkerställa ansvarsutkrävande genom att dokumentera allt missbruk 
av internationell humanitär rätt och stödja mekanismer för ansvarsskyldighet, liksom 
EU:s utfästelser om att bekämpa påtvingade försvinnanden, att fortsätta att stödja 
Internationella brottmålsdomstolen, att arbeta för bredare deltagande i de viktigaste 
instrumenten för internationell humanitär rätt, att främja respekten för grundläggande 
förfarandegarantier för alla personer som kvarhålls i väpnade konflikter samt att stödja 
internationella instrument som syftar till att undanröja de humanitära farorna med 
explosiva lämningar efter krig, klustervapen, improviserade sprängladdningar och 
truppminor.

22. Det är dock beklagligt att den allmänna medvetenheten om och genomförandet av 
EU:s riktlinjer för att främja efterlevnaden av internationell humanitär rätt fortfarande är 
markant lägre jämfört med andra riktlinjer. Europaparlamentet uppmanar EU att ägna 
större politisk uppmärksamhet och ge mer resurser åt genomförandet av dessa riktlinjer, 
särskilt genom att se till att den internationella humanitära rätten integreras i 
krishanteringsinsatser och genom att proaktivt bekämpa straffriheten och säkerställa det 
individuella ansvaret.

23. Europaparlamentet betonar vidare behovet att se till att frågan om ansvarsskyldighet lyfts 
mer systematiskt i EU:s bilaterala förbindelser med relevanta länder, bland annat genom 
att den tas upp i offentliga uttalanden, och att EU tar itu med straffriheten på ett mer 
konsekvent sätt på multilateral nivå, till exempel i FN:s generalförsamling och råd för 
mänskliga rättigheter.

24. Europaparlamentet håller fast vid principen om ”skyldighet att skydda”, och betonar 
vikten av att externa aktörer, däribland EU, tar upp grova människorättskränkningar i 
tredjeländer när regeringarna i dessa länder inte kan eller vill skydda sina egna 
medborgare. Det är viktigt att insatser med sådana förtecken om möjligt sker under 
överinseende av eller med tillstånd från FN.

25. I detta sammanhang berömmer Europaparlamentet insatserna från flera medlemsstater 
som gick i spetsen för att förhindra ytterligare våld mot civila i Libyen under 2011, men 
beklagar avsaknaden av en samfälld reaktion på EU-nivå.

26. Europaparlamentet anser att privata militär- och säkerhetsföretag bör ställas till svars för 
alla brott mot de mänskliga rättigheterna och humanitära lagar som begås av deras 
personal. Mot bakgrund av den utbredda användningen av privata militär- och 
säkerhetsföretag uppmanar parlamentet EU och medlemsstaterna att hitta en trovärdig 
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rättslig lösning, så att man undviker juridiska kryphål när det gäller ansvarsskyldigheten.

Den europeiska grannskapspolitiken och den arabiska våren

27. Europaparlamentet betonar betydelsen av upproren i arabvärlden under 2011, som var ett 
uttryck för en längtan efter frihet, rättvisa och värdighet och innebär en stor utmaning för 
EU:s politik i regionen och bortom denna. Visserligen har EU intensifierat sitt politiska 
engagemang i både det östra och södra grannskapet, men parlamentet framhåller behovet 
att lära från tidigare politiska misstag och ta fram en ny politik som respekterar mänskliga 
rättigheter och stöder demokratiska värden.

28. Europaparlamentet välkomnar den nya tonvikten i EU:s politik gentemot det södra 
grannskapet, som läggs vid ömsesidigt ansvar och ett gemensamt åtagande om de 
universella värdena mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten. Parlamentet 
efterlyser konsekvens i EU:s människorättspolitiska hållning söderut och österut. 
Parlamentet understryker behovet att i öster undvika samma slags politiska misstag som 
begicks i söder före den arabiska våren 2011.

29. Europaparlamentet upprepar sin åsikt om att ”mer för mer”-strategin bör bygga på tydligt 
definierade kriterier med specifika, mätbara, realistiska och tidsbestämda riktmärken. 
Utrikestjänsten och kommissionen uppmanas att systematiskt tillämpa denna strategi i 
framstegsrapporterna om grannskapspolitiken.

30. Det är positivt att EU blivit bättre på att nå ut till det civila samhället, och 
Europaparlamentet betonar att det civila samhället behöver bidra mer systematiskt och 
regelbundet till de människorättsbedömningar som krävs för att den nya ”mer för mer”-
strategin ska kunna genomföras på ett bra sätt i EU:s politik.

31. Europaparlamentet välkomnar också den verksamhet som genomförts inom ramen för 
initiativet om det östliga partnerskapet för att främja mänskliga rättigheter, demokrati, 
grundläggande friheter och rättsstaten i partnerländerna. Parlamentet uppmanar EU att dra 
nytta av erfarenheterna från övergången från ett auktoritärt till ett demokratiskt system 
bland sina egna medlemsstater och att omsätta lärdomarna från detta i konkreta och 
resultatinriktade program i unionens östliga partnerländer.

32. Europaparlamentet beklagar dock att politiken för det östliga partnerskapet ibland är 
öppen för misstolkningar, så att den snarare blir en politik där allt är tillåtet och man har 
överseende med allt och dubbla måttstockar ofta tillämpas på länderna i det östliga 
partnerskapet.

33. Europaparlamentet är fortfarande extremt oroat över bristen på demokrati, rättsstatliga 
principer, grundläggande friheter och respekt för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland, 
det enda land i grannskapet som inte deltar fullt ut i det östliga partnerskapet och arbetet i 
den parlamentariska församlingen Euronest, särskilt efter presidentvalet i december 2010 
och det efterföljande våldet mot demonstranter och den politiska oppositionen, inbegripet 
de rättegångar mot aktivister under 2011 som inte höll internationell standard och 
utmynnade i oproportionerligt hårda domar. EU:s samfällda reaktion på utvisningen av 
EU-diplomater från Vitryssland i februari 2012 förtjänar beröm. Unionen och samtliga 
dess medlemsstater uppmanas med eftertryck att behålla samstämmigheten och 
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konsekvensen i sin politik gentemot Vitryssland och att bevara trycket på den politiska 
regimen, bland annat med hjälp av sanktioner, samtidigt som man sträcker ut en hand till 
det civila samhället genom sådana medel som utökade viseringslättnader och större 
utbildningsmöjligheter.

34. Europaparlamentet uppmanar EU att tillämpa samma konsekventa linje mot 
människorättsbrott i alla tredjeländer, såväl partnerländer som länder med vilka EU har 
mindre utvecklade förbindelser. Parlamentet insisterar på att EU kraftfullt måste peka ut 
och fördöma människorättskränkningar när och var de än inträffar, oavsett nivån på eller 
den strategiska betydelsen av partnerskapet med det berörda landet.

EU:s politik till stöd för demokratisering och fria val 

35. Europaparlamentet betonar att mänskliga rättigheter och demokrati förstärker varandra 
ömsesidigt, eftersom det är genom respekt för de mänskliga rättigheterna som samhällen 
skapar det fria politiska utrymme som behövs för en fredlig demokratisk debatt.

36. Det krävs en mer långsiktig strategi som omfattar hela valcykeln för att rapporterna och 
rekommendationerna från EU:s valobservatörsuppdrag ska kunna följas upp på lämpligt 
sätt. Europaparlamentet betonar vikten av att utfärda realistiska och uppnåbara 
rekommendationer och att se till att dessa rekommendationer övervakas av EU:s 
delegationer. Parlamentets ständiga delegationer och de gemensamma parlamentariska 
församlingarna bör också spela en större roll för att följa upp rekommendationerna och 
analysera vilka framsteg som gjorts på området mänskliga rättigheter och demokrati.

37. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till rådet och kommissionen om att utforma 
en politisk strategi för vart och ett av EU:s valobservatörsuppdrag, följt av en bedömning 
av demokratiska framsteg två år efter att uppdraget genomförts, som sedan presenteras 
under parlamentets årliga debatt om mänskliga rättigheter med vice ordföranden/den höga 
representanten.

38.Europaparlamentet välkomnar sin valsamordningsgrupps förstärkta rådgivande roll, som 
för första gången utövades under 2011, i att kartlägga och planera EU:s 
valobservatörsuppdrag. Parlamentet förväntar sig att dess demokratistödjande verksamhet 
ytterligare kommer att stärkas genom inrättandet av ett administrativt direktorat för 
demokratistöd, under politiskt överinseende av en utökad grupp för demokratistöd och 
valsamordning.

Dialoger och samråd om mänskliga rättigheter med tredjeländer

39. Europaparlamentet är medvetet om vilken potential som finns i omfattande 
människorättsdialoger med tredjeländer, särskilt om de på lämpligt sätt kombineras med 
genomförandet av landstrategierna för mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar dock att 
dialogerna inte bör utnyttjas i syfte att marginalisera diskussioner om mänskliga 
rättigheter.

40. Europaparlamentet upprepar dock sin oro över den ständigt nedslående bristen på 
framsteg i ett antal människorättsdialoger, liksom avsaknaden av tydliga riktmärken som 
gör det möjligt att på allvar bedöma förbättringar eller försämringar när det gäller 
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mänskliga rättigheter. Parlamentet konstaterar att EU fortfarande har svårt att förhandla 
om bättre former för dialogen med Kina och Ryssland. EU:s nyutnämnda särskilda 
representant för mänskliga rättigheter uppmanas att blåsa nytt liv i dessa och andra 
dialoger.

41. Det är en fortsatt besvikelse för Europaparlamentet att inte ha blivit systematiskt 
involverat i utvärderingarna av människorättsdialogerna, däribland med Ryssland och 
Kina. Parlamentets tillträde till dessa utvärderingar måste formaliseras, och parlamentet 
påminner om att EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter anger att ”civilsamhället ska 
engageras i detta utvärderingsarbete”.

EU-sanktioner och människorätts- och demokratiklausuler i EU-avtal

42. Europaparlamentet välkomnar EU:s ansträngningar för att infoga en människorättsklausul 
i EU:s alla politiska ramavtal, men upprepar sin uppmaning i fråga om samtliga 
avtalsförhållanden med tredjeländer – både industri- och utvecklingsländer och 
omfattande såväl sektorsavtal och handelsavtal som avtal om tekniskt eller ekonomiskt 
stöd – om att tydligt formulerade klausuler om mänskliga rättigheter och demokrati ska 
införlivas i alla avtal utan undantag. 

43. Europaparlamentet upprepar att en konsekvent tillämpning av människorättsklausulen är 
av grundläggande betydelse i förbindelserna mellan EU och dess medlemsstater och 
tredjeländer. Det är viktigt att granska hur medlemsstater har samarbetat med 
förtryckarapparater i terroristbekämpningens namn. I detta avseende understryker 
parlamentet att den nyligen omarbetade europeiska grannskapspolitiken måste fokuseras 
på att ge stöd åt en reform av säkerhetssektorn och i synnerhet säkerställa en tydlig 
åtskillnad mellan underrättelsefunktionen och brottsbekämpningsfunktionen. Parlamentet 
uppmanar Europeiska utrikestjänsten, rådet och kommissionen att intensifiera sitt 
samarbete med kommittén för förhindrande av tortyr och andra relevanta 
Europarådsmekanismer vid planeringen och genomförandet av projekt avseende 
terrorbekämpningsbistånd tillsammans med tredjeländer och i alla slags 
terrorbekämpningsdialoger med tredjeländer.

44. Europaparlamentet insisterar på vikten av att EU fullt ut håller fast vid och fullföljer sina 
internationella åtaganden, den förda politiken och utrikespolitiska instrument, såsom 
riktlinjerna om tortyr och människorättsdialogerna, så att unionen blir mer trovärdig i sina 
krav på en rigorös tillämpning av människorättsklausuler i associeringsavtal och med 
auktoritet kan uppmana sina viktigaste allierade att respektera sina egna och 
internationella lagar.

45. Europaparlamentet välkomnar åtagandet i EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter 
om att utveckla en metod för att förbättra analysen av människorättssituationen i 
tredjeländer i samband med inledandet av förhandlingar om eller ingåendet av handels-
och/eller investeringsavtal.

46. För att öka klausulens trovärdighet och förutsägbarheten i EU:s handlande 
rekommenderar Europaparlamentet att den vidareutvecklas och förses med politiska och 
rättsliga mekanismer att användas vid en begäran om att avbryta ett bilateralt samarbete på 
grund av upprepade och/eller systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter i strid 
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med folkrätten.

47. Europaparlamentet noterar att EU håller på att ta fram en mekanism för bevakning av 
mänskliga rättigheter som ska infogas som en del av nya partnerskaps- och 
samarbetsavtal, liksom andra handelsavtal, med ett antal länder. Parlamentet fruktar att 
dessa bevakningsmekanismer inte är tillräckligt långtgående och inte tydligt definierade, 
vilket äventyrar EU:s fördragsgrundade åtagande om att främja mänskliga rättigheter och 
demokrati i världen.

48. Europaparlamentet upprepar sin rekommendation om att EU bör ha en mer systematisk 
politik för EU-sanktioner, med tydliga kriterier för när restriktiva åtgärder ska tillämpas 
och vilken typ av sanktioner som bör tillämpas, inklusive tydliga riktmärken för när 
sanktionerna ska hävas.

Yttrandefrihet (sociala medier/digitala friheter)

49. Europaparlamentet konstaterar att den arabiska våren har gjort det tydligt hur den nya 
globala infrastrukturen för information och kommunikation inte bara skapar nya kanaler 
för yttrandefrihet, utan också möjliggör nya former av politiskt engagemang som inte 
följer traditionella mönster. EU-institutionerna och medlemsstaterna uppmanas att utnyttja 
den nya teknikens positiva potential i EU:s utrikespolitik och att bemöta farorna med 
censur och repression på internet. Parlamentet gläds åt att EU i december 2011 lanserade 
en strategi mot nedkoppling, ”No Disconnect Strategy”, för att utforma verktyg som gör 
det möjligt för EU att i lämpliga fall hjälpa det civila samhällets organisationer eller 
enskilda medborgare att kringgå godtyckliga avbrott i elektronisk kommunikation, 
inklusive internet.

50. Det ökande beroendet av infrastruktur för informations- och kommunikationsteknik 
kommer sannolikt att skapa nya svaga punkter och säkerhetsproblem internationellt sett, 
men Europaparlamentet påminner om att många av de decentraliserade egenskaper som 
gör internet problematiskt ur it-säkerhetssynpunkt också är just det som gör internet till ett 
mäktigt verktyg för människorättsförsvarare som lever under förtryckarregimer. Därför 
betonar parlamentet vikten av en heltäckande politisk strategi när det gäller it-säkerhet 
med ett tydligt människorättsperspektiv, inklusive en 
människorättskonsekvensbedömning, i utformningen av politik och program som rör it-
säkerhet, kampen mot it-brottslighet, förvaltning av internet och annan EU-politik i detta 
sammanhang.

51. Europaparlamentet välkomnar åtagandet i EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter 
om att utarbeta nya offentliga riktlinjer för yttrandefrihet både online och offline, 
inbegripet skydd av bloggare och journalister.

52. Europaparlamentet ser med oro på den illavarslande utvecklingen med allt fler angrepp 
och hot mot journalister och mediearbetare i OSSE-området. Parlamentet efterlyser 
intensifierade EU-insatser för att främja deras säkerhet i dialoger med unionens partner 
och andra länder.

53. Europaparlamentet oroas av rapporterna om att vissa EU-företag samarbetar med 
auktoritära regimer genom att ge dem fri och obegränsad tillgång till sina nätverk och 
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databaser under förevändningen att de följer lokala lagar, så som var fallet med svensk-
finska TeliaSonera i flera före detta Sovjetrepubliker. Parlamentet anser bestämt att 
skyddet för mänskliga rättigheter aldrig får äventyras i europeiska företags satsningar på 
att expandera på utländska marknader.

EU-stöd till det civila samhället och människorättsförsvarare 

54. Europaparlamentet framhåller ett utvecklande av ett starkt och livskraftigt civilsamhälle 
som en nyckelfaktor för demokratiska framsteg och förbättrat skydd för de mänskliga 
rättigheterna. Det civila samhället var avgörande för de historiska förändringar som den 
arabiska våren innebar.

55. Europaparlamentet erkänner EU:s arbete för att intensifiera stödet till organisationer i det 
civila samhället. Särskilt värdesätter parlamentet den möjlighet som EU har att direkt 
samarbeta med det civila samhället genom det europeiska instrumentet för demokrati och 
mänskliga rättigheter. Det är dock beklagligt att EU inte har en mer kraftfull systematisk 
politik för att övertala sina partnerländer att avskaffa otillbörliga rättsliga och 
administrativa restriktioner som begränsar den allmänna rätten till mötes- och 
föreningsfrihet. Parlamentet vill att riktlinjer för en sådan politik ska utvecklas.

56. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för genomförandet av konceptet ”demokratiskt 
egenansvar” i EU:s utvecklingssamarbete och anser att det civila samhället spelar en 
avgörande roll i detta sammanhang. Parlamentet betonar att alla EU-anställda behöver
samarbeta nära med det civila samhället i de länder där de tjänstgör.

57. Europaparlamentet beklagar att förföljelse och marginalisering av människorättsförsvarare 
fortfarande är den allmänna tendensen i Kina, Ryssland och alla andra länder som 
fortfarande ser mänskliga rättigheter som ett krav från EU, FN och globala 
människorättsorganisationer. Sorgligt nog betraktas avstängda advokater i Kina och 
politiskt förföljda journalister och mediearbetare som en intern angelägenhet.

58. Europaparlamentet beklagar den allmänna bedömningen i EU:s årsrapport om att 
utrymmet för demokrati har krympt i många länder, samtidigt som civilsamhällena i 
allmänhet och människorättsförsvararna i synnerhet i allt högre grad är offer för förtryck, 
och de grundläggande friheterna fortfarande kränks i betydande omfattning.

59. Europaparlamentet välkomnar resolutionen om människorättsförsvarare från FN:s 
generalförsamlings tredje kommitté i november 2011, som bland annat EU stod bakom, 
liksom EU:s offentligt uttryckta stöd åt FN:s särskilde rapportör om 
människorättsförsvarare och relevanta regionala mekanismer till skydd för 
människorättsförsvarare.

60. Europaparlamentet stöder planerna på att inrätta ett frivilligt europeiskt initiativ för att 
inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter 
erbjuda tillfälligt skydd åt människorättsförsvarare som akut måste lämna sina 
ursprungsländer. Detta initiativ bör genomföras på ett sätt som kompletterar de system för 
sådant skydd som redan finns.

61. Europaparlamentet konstaterar att det är människorättsförsvarare som arbetar i avlägsna 



PR\911732SV.doc 15/19 PE494.800v01-00

SV

områden och konfliktområden som är mest utsatta för faror och hot och som har minst 
kontakt med EU-personal. Samtliga EU-delegationer uppmanas med eftertryck att 
utveckla lokala människorättsstrategier i syfte att hålla regelbunden kontakt med 
människorättsförsvarare på fältet och ge dem nödvändigt stöd och skydd, så som krävs i 
EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare.

62. Europaparlamentet betonar vikten av att EU agerar med framförhållning (reagerar och 
hjälper hotade människorättsförsvarare, bevakar rättegångar mot människorättsförsvarare, 
samt reagerar snabbt, kraftfullt och tydligt på begränsningar av yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten) och systematiskt informerar människorättsförsvararna och/eller deras 
familjer om vilka åtgärder som vidtagits till förmån för dem, enligt vad som föreskrivs i 
EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare.

EU:s insatser mot dödsstraffet

63. Europaparlamentet står fast vid sin orubbliga hållning mot dödsstraffet i samtliga fall och 
under alla omständigheter, och ger sitt starka stöd åt EU:s arbete för en resolution om ett 
moratorium för dödsstraffet vid den 67:e sessionen i FN:s generalförsamling, bland annat i 
syfte att skapa uppmärksamhet kring frågan inför världskongressen mot dödsstraffet.

64. Europaparlamentet gläds åt människorättsorganisationernas bedömning att tillämpandet av 
dödsstraffet under 2011 i stort sett bekräftar den globala trenden i riktning mot ett 
avskaffande. Det är dock beklagligt att avrättningarna i Iran, Irak och Saudiarabien ökat 
betydligt. Parlamentet uttrycker sin djupa besvikelse över att Kina vägrar att lämna ut 
trovärdiga uppgifter om landets tillämpning av dödsstraff och avrättningar, vilka enligt 
Amnesty International räknas i tusental. Parlamentet gläds åt att den amerikanska 
delstaten Illinois beslutat att avskaffa dödsstraffet, men finner det beklagligt att USA 
fortsätter att avrätta människor, som det enda landet i G8-gruppen. Parlamentet påminner 
med oro om att Vitryssland är det enda landet i Europa som fortfarande tillämpar 
dödsstraffet. EU:s och dess medlemsstater uppmanas med eftertryck att konsekvent lyfta 
frågan i sina dialoger med de berörda länderna.

Tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

65. Europaparlamentet välkomnar antagandet av de uppdaterade riktlinjerna för EU:s politik 
gentemot tredjeländer om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning. Parlamentet påminner dock om att utmaningarna med att öka 
medvetenheten och genomförandet av dem måste övervinnas om EU:s politik verkligen 
ska kunna göra framsteg.

66. Europaparlamentet betonar vikten av att EU:s riktlinjer kopplas till 
genomförandearrangemangen för det fakultativa protokollet till FN-konventionen mot 
tortyr, med särskild uppmärksamhet åt de nationella förebyggande mekanismerna.

67. Europaparlamentet beklagar att det politiska missbruket av psykiatrin fortfarande är ett 
smärtsamt problem i ett antal länder, däribland Ryssland, där tvångsmetoder inom 
psykiatrin förr har använts för att stödja odemokratiska regimer genom att skrämma och 
tysta ner oliktänkande grupper och personer i samhället. Denna oroande tendens går hand 
i hand med dunkla och svårfångade former av tortyr, bland annat psykisk terror och 
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förnedrande förhållanden i fängelser.

68. Europaparlamentet uppmärksammar betydelsen av rapporten av den 5 augusti 2011 från 
FN:s särskilde rapportör (A/66/268) om tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning, med fokus på effekterna av isolering, 
inbegripet användningen av denna metod på psykiatriska kliniker. Parlamentet uttrycker 
stor oro över uppgifterna från olika länder om att psykiatriska sjukhus i praktiken används 
som fängelser. Vice ordföranden/den höga representanten och Europeiska utrikestjänsten 
uppmanas att uppmärksamma detta problem på lämpligt sätt.

69. Europaparlamentet oroas över hur rehabiliteringskliniker för tortyroffer ska kunna fungera 
i framtiden. Europeiska utrikestjänsten och kommissionens tjänsteavdelningar uppmanas 
att samarbeta över skiljelinjen mellan extern och intern politik, så att det säkerställs att 
gränserna för administrativa behörighetsområden inte äventyrar EU:s stöd till 
rehabiliteringscentrum, både utanför och inom unionen.

Diskriminering av samhällsgrupper

70. Europaparlamentet beklagar djupt att homosexualitet fortfarande betraktas som ett brott i 
78 länder och i fem av dessa är belagt med dödsstraff. Parlamentet uppmanar dessa länder 
att omedelbart avkriminalisera homosexualitet och frige dem som fängslats på grund av 
sin sexuella läggning i stället för att avrätta dem. Europeiska utrikestjänsten uppmanas att 
använda ”verktygslådan för hbt-frågor” i full utsträckning i syfte att skydda hbti-personers 
rättigheter. Rådet uppmanas att arbeta för bindande riktlinjer på området. Utrikestjänsten 
och medlemsstaterna uppmanas att bistå människorättsförsvarare för hbti-personer i länder 
där de lever farligt, och vice ordföranden/den höga representanten uppmanas att även i 
fortsättningen göra det klart att EU:s orubbliga engagemang för likabehandling och icke-
diskriminering i fråga om sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck i världen, även 
genom att lansera och stödja initiativ om dessa frågor på bilateral och internationell nivå 
samt inom FN. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att ge ut en 
färdplan för jämlikhet i fråga om sexuell läggning och könsidentitet.

71. Europaparlamentet fördömer de fortsatta människorättskränkningar som begås mot 
människor drabbade av kastbaserad diskriminering, inklusive förvägrad jämlikhet och 
tillgång till rättvisa, fortsatt segregering samt kastbaserade hinder för grundläggande 
mänskliga rättigheter. Parlamentet kräver att rådet, Europeiska utrikestjänsten och 
kommissionen vidtar gemensamma åtgärder mot kastbaserad diskriminering, också i 
EU-meddelanden om mänskliga rättigheter, ramar och landbaserade strategier och 
dialoger, där så är lämpligt.

72. Ursprungsbefolkningar löper särskilt stor risk att bli diskriminerade och är särskilt sårbara 
för politiska, ekonomiska och miljörelaterade förändringar och störningar. De flesta lever 
under fattigdomsgränsen och har mycket liten eller ingen tillgång till ombud, det politiska 
beslutsfattandet eller rättsväsendet. Europaparlamentet oroas särskilt över rapporterna om 
ett utbrett markrofferi, påtvingade försvinnanden och människorättsbrott i väpnade 
konflikter.

Kvinnor och barn i väpnade konflikter 
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73. Europaparlamentet uppskattar den uppmärksamhet som ges åt utmaningen med att 
genomföra resolutioner som rör kvinnor, fred och säkerhet i EU:s politik, vilket framgår 
av rapporten om EU:s indikatorer för den övergripande strategin för EU:s genomförande 
av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820, som antogs av rådet den 13 maj 2011. 
Parlamentet välkomnar EU:s politiska agerande för att i FN:s generalförsamling förlänga 
mandatet för FN:s generalsekreterares särskilda representant för barn och väpnade 
konflikter. Parlamentet delar den åsikt som uttrycks i rådets slutsatser av den 1 december 
2011 om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, nämligen att ett fortsatt och 
systematiskt hänsynstagande till aspekter som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet och 
barn i väpnade konflikter bör vara en nyckelfråga i alla faser av GSFP-uppdragen.

74. Europaparlamentet inser att konkreta framsteg för att förbättra situationen för kvinnor och 
barn i väpnade konflikter ofta är beroende av att man får till stånd en tydlig och enhetlig 
ansvarsordning inom militären och civil säkerhetstjänst. Därför uppmanas de relevanta 
EU-institutionerna att försöka hitta och införa effektivare metoder för att genomföra 
reformer av säkerhetssektorn i länder med konfliktsituationer och efter konflikter, med 
stark betoning på kvinnors och barns rättigheter i detta sammanhang. Europeiska 
utrikestjänsten och kommissionen uppmanas att ta hänsyn till detta när de planerar och 
tillämpar externa biståndsinstrument som tar upp reformen av säkerhetssektorn.

Kvinnors rättigheter

75. Europaparlamentet uppmanar EU att trappa upp sina insatser för att få ett slut på kvinnlig 
könsstympning, äktenskap för minderåriga och tvångsäktenskap samt könsselektiv abort. 
Detta arbete bör vara ett väsentligt inslag för EU:s tillvägagångssätt i 
utvecklingssamarbetet. Parlamentet betonar betydelsen av tillträcklig tillgång till 
läkartjänster och information om sexuell och reproduktiv hälsa till förmån för kvinnor i 
alla länder.

76. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att ägna 
särskild uppmärksamhet åt kvinnlig könsstympning som en del av en övergripande 
strategi för att bekämpa våld mot kvinnor, bland annat genom att ta fram en 
EU-handlingsplan mot kvinnlig könsstympning i enlighet med principen om tillbörlig 
aktsamhet. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och medlemsstaterna att ta upp frågan 
om kvinnlig könsstympning i sina politiska och strategiska dialoger med partnerländer där 
denna sedvänja fortfarande praktiseras, och att i dessa dialoger involvera 
människorättsförsvarare som redan arbetar för att få ett slut på den, tillsammans med 
flickor och kvinnor som direkt drabbats, ledare i samhället, religiösa ledare, lärare, 
sjukvårdsarbetare samt statliga tjänstemän både på lokal och nationell nivå. Parlamentet 
betonar att utrikestjänsten behöver ta fram specifika verktyg om kvinnlig könsstympning 
som en del av arbetet för att genomföra EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter och 
demokrati.

77. Europaparlamentet konstaterar att Polen, Danmark och Cypern i sitt gemensamma 
ordförandeskapsprogram åtagit sig att aktivt stödja alla initiativ som rör ansträngningar för 
att bekämpa våld mot kvinnor, våld i hemmet och kvinnlig könsstympning, särskilt de 
gränsöverskridande aspekterna. Parlamentet upprepar behovet av samstämmighet i 
EU:s interna och externa politik om dessa frågor, och uppmanar kommissionen att 
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prioritera arbetet mot våld mot kvinnor och flickor samt, genom att anslå lämpliga 
ekonomiska resurser, stödja riktade och innovativa program både inom EU och i 
tredjeländer.

Barnets rättigheter

78. Europaparlamentet påminner om det specifika åtagandet i Lissabonfördraget att fokusera 
på barns rättigheter i EU:s utrikespolitik. Att FN:s konvention om barnets rättigheter nu 
antagits av nästan alla ger en särskilt solid internationell rättslig grund för att driva en 
progressiv politik på området.

79. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om en EU-agenda för barns 
rättigheter, i vilket det integreras mål för såväl inre som yttre politik i ett och samma 
policydokument. Parlamentet understryker dock vikten av att övervaka ett effektivt 
genomförande.

80. Europaparlamentet stöder planerna på ytterligare steg framåt i utvecklandet av 
rättighetsbaserade strategier för utvecklingssamarbete, så som anges i handlingsplanen för 
EU:s strategi för mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar att detta är bråttom när det 
gäller barns rättigheter, i syfte att säkerställa hållbara framsteg på längre sikt.

Religions- och trosfrihet

81. Europaparlamentet är fortfarande djupt oroat över att diskriminering på grund av religion 
eller trosuppfattning fortsätter i många delar av världen och att personer som tillhör 
särskilda trossamfund, däribland religiösa minoriteter, fortfarande förvägras sina 
mänskliga rättigheter. Parlamentet är särskilt oroat över situationen i Kina, där enskilda 
personer som utövar sin religion utanför officiellt sanktionerade kanaler, inklusive kristna, 
muslimer, buddhister och falungonganhängare, ofta utsätts för förföljelser. Parlamentet 
vädjar till Kina att ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter så som utlovats. De kinesiska myndigheterna uppmanas med 
eftertryck att upphöra med och därefter, genom verkliga samråd med tibetaner, reformera 
den politik som påverkar tibetansk buddhism, kultur och tradition mest negativt.

82. Europaparlamentet betonar behovet av verktyg för att främja rätten till religions- och 
trosfrihet som en del av EU:s yttre politik. Bland dessa verktyg bör finnas en checklista 
för de grundläggande friheter som ingår i religions- och trosfriheten, så att man kan 
bedöma situationen, samt metoder för att göra det lättare att identifiera kränkningar av 
religions- eller trosfriheten. Europeiska utrikestjänsten uppmanas att involvera 
organisationer i det civila samhället i förberedandet av verktygen.

83. Europaparlamentet betonar att den internationella människorättslagstiftningen erkänner 
religions- och trosfrihet oavsett om man är medlem i något samfund, så medlemskap bör 
inte vara ett obligatoriskt villkor för att man ska kunna utöva sin religion. Parlamentet 
påpekar vidare med oro att munkar och nunnor i Kina måste registrera sig hos staten och 
tvingas verka under statligt kontrollerade styrelser, vilket hindrar deras religiösa 
självständighet och begränsar deras verksamhet.

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


