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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bekræfter atter, at de universelle menneskerettigheder og frihedsrettigheder, som er fastsat 
i verdenserklæringen om menneskerettigheder, omfatter alle mennesker, uanset 
omstændigheder eller forhold, religion eller tro, køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, 
alder, handicap, seksuel orientering og kønsidentitet;

2. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at indfri løftet om en 
”menneskerettighedsbaseret tilgang” på tværs af hele udviklingssamarbejdsprocessen;

3. opfordrer indtrængende EU til at opretholde og leve op til sin rolle som en førende 
forkæmper for menneskerettighederne i verden gennem effektiv, vedvarende og 
velovervejet brug af alle tilgængelige instrumenter for fremme og beskyttelse af 
menneskerettigheder og effektiviteten af vores politik for udviklingsbistand;

4. fremhæver betydningen af, at der er sammenhæng i udviklingspolitikken for at sikre, at 
EU-politikkerne på alle områder muliggør en øget realisering af menneskerettighederne, 
samtidig med at det sikres, at ingen menneskeret krænkes af nogen EU-politik;

5. anmoder Kommissionen om at integrere landestrategier for menneskerettigheder i 
programmeringen og gennemførelsen af al bistand til tredjelande samt i 
strategidokumenterne og i de flerårige vejledende programmer;

6. opfordrer til at inddrage en menneskerettighedsevaluering i anvendelsen af 
retningslinjerne for EU's bistand, navnlig med hensyn til budgetstøtte;

7. opfordrer til fornyet indsats for at beskytte og støtte menneskerettighedsforkæmpere i 
tredjelande, især dem der lever under trusler eller frygt på grund af deres engagement; ser 
frem til mere fleksible og målrettede foranstaltninger, som det vil være muligt at træffe for 
at beskytte menneskerettighedsforkæmpere inden for rammerne af Den Europæiske 
Demokratifond; 

8. minder om, at udvikling, demokrati og retsstatsprincippet er forudsætninger for, men ikke 
identisk med opfyldelsen af menneskerettighederne, og at de indvirker på og støtter 
hinanden; opfordrer EU til at støtte etableringen af demokratiske rettigheder og 
menneskerettighedsbaserede idealer i hele samfundet, især med henblik på at fremme 
ligestilling og børns rettigheder;

9. insisterer på, at der i alle aftaler, der indgås af EU med tredjelande, skal indføjes 
menneskerettighedsklausuler, som kan håndhæves og ikke kan gøres til genstand for 
forhandling;

10. understreger, at EU’s nye særlige repræsentant for menneskerettigheder bør tage hensyn 
til udviklingsdagsordenen i alle foranstaltninger, der har til formål at fremme 
menneskerettigheder i verden; forventer i denne henseende et tæt samarbejde med Europa-
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Parlamentet og dets relevante udvalg om dette spørgsmål;

11. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten med hensyn til FN's konvention om 
børns rettigheder og behovet for at sikre den størst mulige beskyttelse af rettigheder i 
denne og forebygge deres krænkelse til at yde særlig støtte til at prioritere børn af begge 
køns behov for særlige beskyttelsesforanstaltninger og pleje på grundlag af konventionen 
og erklæringen om børns rettigheder;

12. fordømmer på det kraftigste kønslemlæstelse af piger/kvinder som en krænkelse af 
kvinders og pigers legemlige identitet og opfordrer indtrængende Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten til at tage særlig hensyn til denne traditionelle skadelige praksis i dens 
strategi for at bekæmpe vold mod kvinder.
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