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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. bevestigt nogmaals dat de universele mensenrechten en vrijheden zoals vastgelegd in de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gelden voor ieder mens, ongeacht de 
omstandigheid of situatie, religie of overtuiging, sekse, ras of etnische afkomst, leeftijd, 
handicap, seksuele gerichtheid of genderidentiteit;

2. dringt er bij de Commissie en de EDEO op aan de belofte na te komen inzake een op 
mensenrechten gebaseerde benadering in alle fasen van ontwikkelingssamenwerking;

3. dringt er bij de EU op aan haar rol als voorvechter van de mensenrechten in de wereld te 
blijven spelen door op doeltreffende, coherente en weloverwogen manier gebruik te 
maken van alle beschikbare instrumenten ter bevordering en bescherming van de 
mensenrechten en ter bevordering van de doeltreffendheid van haar ontwikkelingsbeleid;

4. onderstreept het belang van beleidscoherentie voor ontwikkeling om ervoor te zorgen dat 
het EU-beleid op alle terreinen de mogelijkheid schept dat mensenrechten verder hun 
beslag krijgen en te verzekeren dat er geen mensenrecht wordt geschonden door enig EU-
beleid;

5. verzoekt de Commissie landenstrategieën voor mensenrechten te integreren in de 
programmering en uitvoering van alle hulp aan derde landen, alsook in 
strategiedocumenten en indicatieve meerjarenprogramma's;

6. pleit voor het opnemen van een mensenrechtenbeoordeling bij de uitvoering van EU-
hulpmaatregelen aan landen, met name in het kader van begrotingssteun;

7. dringt aan op hernieuwde inspanningen voor de bescherming en ondersteuning van 
mensenrechtenactivisten in derde landen, met name diegenen die bedreigd worden of in 
angst leven vanwege hun engagement; kijkt uit naar de flexibelere en gerichtere 
maatregelen die in het kader van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) genomen 
kunnen worden om voorvechters van de mensenrechten te beschermen;

8. herinnert eraan dat ontwikkeling, democratie en de rechtsstaat vereisten zijn voor, maar 
niet gelijkstaan met, de verwezenlijking van de mensenrechten en elkaar beïnvloeden en 
ondersteunen, dringt er bij de EU op aan de ontwikkeling van democratische en op 
mensenrechten gebaseerde idealen in de samenleving te ondersteunen, in het bijzonder 
met het oog op de bevordering van gendergelijkheid en de rechten van kinderen;

9. dringt erop aan dat er afdwingbare en niet-onderhandelbare mensenrechtenbepalingen 
worden opgenomen in alle overeenkomsten die de Europese Unie sluit met derde landen;

10. benadrukt dat de nieuwe speciale EU-vertegenwoordiger voor de mensenrechten bij alle 
activiteiten ter bevordering van de mensenrechten in de wereld rekening moet houden met 
de ontwikkelingsdimensie; verwacht in dit verband dat er nauw zal worden samengewerkt 
met het Europees Parlement en de betreffende Parlementscommissies;
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11. verzoekt de Commissie en de EDEO in het kader van het VN-Verdrag inzake de rechten 
van het kind en de noodzaak de hierin vastgelegde rechten optimaal te beschermen en 
uitholling ervan te voorkomen, bijzondere steun te geven zodat prioriteit wordt gelegd bij 
de behoeften van kinderen van beide geslachten, in de zin van speciale waarborgen en 
zorg, op basis van het Verdrag en de Verklaring van de VN inzake de rechten van het 
kind;

12. veroordeelt ten stelligste genitale verminking van meisjes en vrouwen als een schending 
van de lichamelijke integriteit van vrouwen en meisjes en vraagt de Commissie en de 
EDEO dringend om in hun strategie ter bestrijding van geweld tegen vrouwen bijzondere 
aandacht te besteden aan dit soort traditionele schadelijke praktijken;
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