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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU’s årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2013 og EU's 
politik om menneskerettigheder og demokrati
(2014/0000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og andre FN-traktater og 
-instrumenter på menneskerettighedsområdet,

– der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til EU's strategiramme og handlingsplan om menneskerettigheder og 
demokrati (11855/2012) som vedtaget af Udenrigsrådet den 25. juni 2012, 

– der henviser til EU's årsberetning om menneskerettighederne og demokrati i verden i 
2013, som blev vedtaget af Rådet den 23. juni 2014,

– der henviser til årsrapporten om de vigtigste aspekter og de principielle valg inden for 
FUSP i 2013, som Rådet godkendte den 22. juli 2014,

– der henviser til Kommissionens årsrapport for 2014 om gennemførelsen af Den 
Europæiske Unions politikker for udvikling og ekstern bistand i 2013 
(COM(2014)0501), som blev vedtaget den 13. august 2014, og de tilhørende 
dokumenter, 

– der henviser til sin beslutning af 11. december 2013 om årsberetningen om 
menneskerettigheder og demokrati i verden 2012 og EU's politik om 
menneskerettigheder og demokrati1,

– der henviser til Den Europæiske Unions retningslinjer for menneskerettigheder, navnlig 
retningslinjerne for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, 
bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI-personer), retningslinjerne 
om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, som begge blev vedtaget af Rådet 
den 24. juni 2013, og retningslinjerne vedrørende ytringsfrihed online og offline, som 
blev vedtaget den 12. maj 2014,

– der henviser til Rådets konklusioner af 23. juni 2014 om 10-året for EU's retningslinjer 
vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

– der henviser sin beslutning af 17. juni 2010 om EU-politikker til fordel for 
menneskerettighedsforkæmpere2,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0575.
2 EUT C 236 E af 12.8.2011, s. 69.
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– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2014 om EU's prioriteter for den 25. samling 
i FN's Menneskerettighedsråd1,

– der henviser til sin henstilling til Rådet af 2. april 2014 om FN's Generalforsamlings 
69. samling2,

– der henviser til sin beslutning af 17. november 2011 om EU's støtte til Den 
Internationale Straffedomstol: håndtering af udfordringer og vanskeligheder3,

– der henviser til sin beslutning af 17. juli 2014 om aggressionsforbrydelser4,

– der henviser til sin beslutning af 7. juli 2011 om EU's eksterne politikker til støtte for 
demokratisering5,

– der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 20. december 2012 
(A/RES/67/176) om et moratorium for anvendelsen af dødsstraf,

– der henviser til sin beslutning af 11. marts 2014 om udryddelse af tortur i verden6,

– 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 resolution 1325 og 1820 om kvinder, fred og 
sikkerhed, som blev vedtaget af Rådet den 13. maj 2011,

– der henviser til FN's principper for erhvervslivet og menneskerettighederne: 
gennemførelse af FN's "ramme for beskyttelse, overholdelse og afhjælpning", der blev 
godkendt af FN's Menneskerettighedsråd i dets resolution 17/4 af 16. juni 2011,

– der henviser til ikt-sektorguiden om gennemførelse af FN's principper for erhvervslivet 
og menneskerettighederne, som Kommissionen offentliggjorde den 17. juni 2013,

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om virksomhedernes sociale ansvar 
i internationale handelsaftaler7,

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om menneskerettigheder og sociale 
og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler8,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0252.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0259.
3 EUT C 59 E af 28.2.2012, s. 150.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0013.
5 EUT C 33 E af 5.2.2013, s. 165.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0206.
7 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 101.
8 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 31.
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– der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om international handelspolitik i 
lyset af de krav, som klimaændringerne medfører1,

– der henviser til Rådets konklusioner af 14. maj 2012 vedrørende "Forbedring af 
virkningen af EU's udviklingspolitik: En dagsorden for forandring",

– der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik (den højtstående repræsentant) af 5. marts 2014 (JOIN(2014)8) til 
Europa-Parlamentet og Rådet "Ansvarlig tilvejebringelse af mineraler med oprindelse i 
konfliktramte områder og højrisikoområder: Hen imod en integreret EU-strategi",

– der henviser til FN's konvention om bekæmpelse af korruption (UNCAC),

– der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2013 om korruption i den offentlige og 
private sektor: indvirkning på menneskerettighederne i tredjelande2,

– der henviser til Rådets konklusioner om EU's samlede strategi af 12. maj 2014,

– der henviser til sin henstilling til Rådet af 18. april 2013 om FN-princippet 
"Responsibility to Protect" (pligt til beskyttelse) (R2P)3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget 
og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0000/2014),

A. der henviser til, at artikel 21 i TEU yderligere forstærkede EU's forpligtelse til at lade 
sin optræden på den internationale scene 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, Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder og folkeretten;

B. der henviser til, at respekt for og fremme og beskyttelse af menneskerettighedernes 
universalitet og udelelighed er hjørnestene i EU's foranstaltninger på den internationale 
scene;

C. der henviser til, at EU's troværdighed i dets eksterne forbindelser vil blive styrket ved, 
at sammenhængen mellem dets interne og eksterne politikker vedrørende 
menneskerettighederne øges;

D. der henviser til, at den nye næstformand i Kommissionen/højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har udtalt, at menneskerettighederne vil være 

                                               
1 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 94.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0394.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0180.
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en af hendes overordnede prioriteter, og at hun agter at benytte dem som et kompas i 
alle sine forbindelser med tredjelande; der henviser til, at hun også har gentaget EU's 
tilsagn om at fremme menneskerettighederne inden for alle områder af 
udenrigspolitikken "uden undtagelse"; der henviser til, at vedtagelsen af den nye EU-
handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati og fornyelsen af mandatet 
for EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder vil være på EU's dagsorden i 
begyndelsen af 2015;

E. der henviser til, at Rådet den 23. juni 2014 vedtog EU's årsberetning om 
menneskerettighederne og demokrati i verden i 2013, som dækker det første hele år med 
gennemførelse af EU's strategiramme og handlingsplan om menneskerettigheder og 
demokrati; der henviser til, at 2013 også var det første hele år med det nye mandat for 
EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder;

F. der henviser til, at EU's årsberetning og begivenhederne efter rapporteringsperioden er 
en kraftig påmindelse om de alvorlige menneskelige omkostninger ved manglende 
overholdelse af menneskerettighederne; der henviser til, at der også er væsentlige 
materielle og budgetmæssige udgifter for EU som følge af manglende overholdelse af 
menneskerettighederne, når manglende respekt for menneskerettighederne og 
manglende legitim demokratisk deltagelse har ført til ustabile, fejlslagne stater, 
humanitære kriser og væbnede konflikter - fænomener, som EU er forpligtet til at 
reagere på;

G. der henviser til, at EU’s engagement i effektiv multilateralisme, som FN står i centrum 
for, er en integreret del af Unionens udenrigspolitik og har rod i den overbevisning, at et 
multilateralt system, der bygger på universelle regler og værdier er bedst egnet til at 
håndtere globale kriser, udfordringer og trusler;

H. der henviser til, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater har været Den 
Internationale Straffedomstols trofaste allierede, siden dens oprettelse, og har ydet den 
økonomisk, politisk, diplomatisk og logistisk støtte og samtidig søgt at fremme 
Romstatuttens universalitet og forsvaret dens integritet med henblik på at styrke 
Domstolens uafhængighed;

I. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 17. juli 2014 gentog sin stærke støtte 
til vedtagelsen af Kampala-ændringerne til ICC's Romstatut, herunder ændringen 
vedrørende aggressionsforbrydelser, og opfordrede alle EU's medlemsstater til at 
ratificere dem og indarbejde dem i deres nationale lovgivning; der henviser til, at 
ændringen vedrørende aggressionsforbrydelser vil bidrage til retsstatsprincippet på 
internationalt niveau og til international fred og sikkerhed ved at afskrække fra ulovlig 
magtanvendelse og derved proaktivt bidrage til at forebygge sådanne forbrydelser og 
konsolidere varig fred;

J. der henviser til, at fokus for den 59. samling i FN's Kvindekommission, som skal holdes 
i New York den 9.-20. marts 2015, vil være opfølgningen på Beijingerklæringen og 
-handlingsprogrammet, herunder de aktuelle udfordringer, som hindrer gennemførelsen 
heraf og dermed opnåelsen af ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders 
status, og ligeledes mulighederne for at opnå ligestilling mellem kønnene og styrkelse af 
kvinders status gennem dagsordenen for perioden efter 2015-målene;
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K. der henviser til, at der er en tydelig forbindelse mellem korruption og krænkelser af 
menneskerettighederne; der henviser til, at korruption i den offentlige og private sektor 
skaber og forværrer ulighed og diskrimination og dermed hindrer lige udøvelse af civile, 
politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; der henviser til, at det er bevist, 
at korruption ofte er forbundet med menneskerettighedskrænkelser, magtmisbrug og 
manglende ansvarliggørelse;

L. der henviser til, at arbejdstagerrettigheder og fagforeningsrettigheder er under alvorligt 
angreb overalt i verden, samtidig med at den måde, hvorpå virksomheder opererer, har 
omfattende konsekvenser for arbejdstageres, lokalsamfunds og forbrugeres rettigheder i 
og uden for Europa; der henviser til, at den internationale 
menneskerettighedslovgivning pålægger stater pligten til at beskytte 
menneskerettighederne, sikre, at aktiviteterne i virksomheder under deres jurisdiktion 
ikke krænker menneskerettighederne, og at der er effektive retsmidler til rådighed for 
ofrene;

M. der henviser til, at det af artikel 16 i verdenserklæringen om menneskerettighederne 
fremgår, at myndige mænd og kvinder, uden begrænsninger som følge af race, 
nationalitet eller religion, har ret til at gifte sig og stifte familie og har lige rettigheder 
hvad angår ægteskab, både under ægteskabet og i forbindelse med dets opløsning;

N. der henviser til, at artikel 14 i verdenserklæringen om menneskerettighederne 
anerkender menneskers ret til at søge asyl fra forfølgelse i andre lande; der henviser til, 
at det af FN-konventionen om flygtninges retsstilling klart fremgår, at alle flygtninge 
har ret til særlig beskyttelse, og at ingen stat må udvise eller hjemsende en flygtning til 
et område, hvor vedkommende udsættes for forfølgelse eller trusler på liv eller frihed;

O. der henviser til, at virkningerne af klimaforandringer, såsom stigende temperaturer, 
stigninger i havvandstanden og mere ekstreme vejrforhold, vil intensivere 
udfordringerne ved den globale ustabilitet og dermed truslen om alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser; der henviser til, at begrebet "klimaflygtning", som 
henviser til mennesker, der er tvunget til at forlade deres hjem og søge tilflugt i udlandet 
som følge af klimaforandringer, endnu ikke er anerkendt i international lovgivning eller 
i nogen retligt bindende international aftale;

P. der henviser til, at denne betænkning, selv om den er udarbejdet som respons på EU's 
årsberetning, der er vedtaget af Rådet, er en fremadskuende analyse af EU's aktiviteter 
på dette politikområde; der henviser til, at Parlamentet i sine beslutninger om de 
foregående årsberetninger og om revisionen af EU's menneskerettighedsstrategi har 
fremhævet behovet for løbende refleksion over sin egen praksis med hensyn til at 
integrere menneskerettighederne i sine aktiviteter og til opfølgningen på sine 
hastebeslutninger, som fordømmer krænkelser af demokratiet, menneskerettighederne 
og retsstatsprincippet;

Menneskerettighedernes centrale stilling i EU's eksterne politikker

1. minder om, at præamblen til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder bekræfter, at EU "sætter mennesket i centrum for sit virke"; understreger, at 
dette ikke var tænkt som et abstrakt begreb, men at det tværtimod ligger i disse ord, at 
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der lægges vægt på det virkelige liv, eksistensens konkrete aspekter, og på at give de 
grundlæggende behov et forfatningsmæssigt grundlag, som er baseret på hvert enkelt 
menneskes ukrænkelige værdighed;

2. opfordrer alle EU's institutioner og medlemsstater til at sætte menneskerettighederne i 
centrum for EU's forbindelser med alle tredjelande, herunder dets strategiske partnere, 
og for alle erklæringer og møder på højt plan; understreger vigtigheden af en effektiv, 
konsekvent og helhedsorienteret gennemførelse af EU's menneskerettighedspolitik i 
overensstemmelse med de klare forpligtelser, der er fastsat i artikel 21 i traktaten om 
Den Europæiske Union og i EU's strategiske ramme for menneskerettigheder og 
demokrati; roser den nye næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik for åbent at have givet udtryk 
for sit oprigtige engagement i gennemførelsen af disse principper;

3. understreger betydningen af, at EU's medlemsstater taler med én stemme til støtte for 
menneskerettighedernes udelelighed og universalitet, og navnlig af at ratificere alle de 
internationale menneskerettighedsinstrumenter, som FN har oprettet; opfordrer EU til at 
værne om menneskerettighedernes udelelighed, herunder dem, der er fastsat i den 
internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, i 
overensstemmelse med artikel 21 i TEU; opfordrer EU til yderligere at fremme de 
universelle menneskerettighedsstandarder som grundlaget for dets engagement med 
tredjelande og regionale organisationer, både i politiske dialoger og 
menneskerettighedsdialoger;

4. påpeger, at EU ud over den menneskelige lidelse også bør være opmærksom på de 
materielle og budgetmæssige udgifter som følge af manglende overholdelse af 
menneskerettighederne, når manglende respekt for menneskerettighederne og 
manglende legitim demokratisk deltagelse har ført til ustabile, fejlslagne stater, 
humanitære kriser og væbnede konflikter - fænomener, som undergraver EU's indsats 
på det udviklingspolitiske område, og som EU eller dets medlemsstater er forpligtet til 
at reagere på det sikkerhedspolitiske område; glæder sig i denne henseende over EU's 
nylige bestræbelser på at indføje menneskerettighedskrænkelser i sit tidlige 
varslingsskema i forbindelse med kriseforebyggelse; opfordrer imidlertid til en stærkere 
forebyggende indsats, og opfordrer indtrængende den højtstående repræsentant, 
Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle et menneskerettighedsbaseret 
kriseforebyggelseselement, som bør indarbejdes i EU's samlede strategi for eksterne 
konflikter og kriser;

EU's årsberetning som rapporteringsværktøjet for EU's politik for menneskerettigheder og 
demokrati

5. glæder sig over Rådets vedtagelse af EU's årsberetning om menneskerettighederne og 
demokrati i verden i 2013; opfordrer den nye højtstående repræsentant til at give tilsagn 
om fremover at ville deltage i to særlige årlige drøftelser om EU's politik for 
menneskerettigheder og demokrati under Parlamentets plenarmøder, at fremlægge EU's 
årsberetning og reagere på Parlamentets betænkning;

6. roser Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kommissionen for deres omfattende og 
klare rapportering om de EU-foranstaltninger, der er truffet i rapporteringsperioden; 
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gentager imidlertid sit synspunkt om, at især landerapporterne bør have en mere 
stringent ramme baseret på en række indikatorer, som gør det muligt at opstille 
benchmarks til at vurdere både positive og negative tendenser, evaluere om EU's 
foranstaltninger har været effektive, og tilvejebringe et grundlag for at tilpasse 
niveauerne af EU-støtte i overensstemmelse med de opnåede fremskridt med hensyn til 
menneskerettigheder, demokrati, retsstatsforhold og god regeringsførelse; bemærker, at 
brugen af sådanne offentliggjorte indikatorer ville være i overensstemmelse med flere af 
de mål, der er omhandlet i EU's handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, 
og ville gøre det muligt at opnå større ensartethed i gennemførelsen af 
menneskerettighedskonditionaliteter eller vurderingen af virkningerne af EU's politikker 
på menneskerettighedsområdet;

7. er fortsat af den opfattelse, at EU-institutionerne sammen bør tilstræbe at forbedre 
beretningens form, således at den kan indfri sit fulde potentiale som 
kommunikationsværktøj, uden at den mister sin bredde som gennemførelsesrapport for 
EU's strategiramme og handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati; gentager, 
at det er parat til at tage del i et aktivt og konstruktivt samarbejde mellem EU-
institutionerne i forbindelse med udarbejdelsen af fremtidige årsberetninger;

Gennemførelsen af EU's strategiramme og handlingsplan

8. giver på ny udtryk for sin anerkendelse af EU's strategiramme og handlingsplan om 
menneskerettigheder og demokrati, som Rådet vedtog i 2012, som en vigtig milepæl i 
politikudviklingen og i den fornyede bekræftelse af EU's engagement hvad angår 
traktatens forpligtelse til at integrere menneskerettighederne i alle EU's eksterne 
politikker "uden undtagelse";

9. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at udarbejde en grundig 
gennemførelsesrapport om den første EU-handlingsplan for menneskerettigheder og 
demokrati (2012-2014) og opfordrer den højtstående repræsentant og EU-
Udenrigstjenesten til at inddrage medlemsstaterne, Kommissionen, Parlamentet og 
civilsamfundet i evalueringen og de høringer, der skal føre frem til vedtagelsen af en ny 
handlingsplan, som skal træde i kraft i begyndelsen af 2015; glæder sig over 
drøftelserne med sigte på at opnå en bedre prioritering af målene i den nye 
handlingsplan, men advarer mod at nedsætte ambitionsniveauet med hensyn til at 
integrere menneskerettighederne i alle EU's politikområder;

10. giver navnlig udtryk for bekymring over gennemførelsen af det tilsagn, der gives i 
strategirammen, om at "sætte menneskerettighederne i centrum for EU's forbindelser 
med alle tredjelande, herunder dets strategiske partnere"; opfordrer derfor indtrængende 
til, at den højtstående repræsentant og EU-Udenrigstjenesten er bevidst opmærksomme 
på gennemførelsen af dette tilsagn og tilsikringen af, at menneskerettigheder og 
demokrati integreres i EU's forbindelser med dets strategiske partnere i så centrale 
sammenhænge som topmøder og Rådets konklusioner;

Mandatet for EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder

11. anerkender betydningen af det mandat, der er givet EU's første særlige repræsentant for 
menneskerettigheder, og af det arbejde, der hidtil er gjort; tilskynder EU's særlige 
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repræsentant for menneskerettigheder til fortsat at øge EU's synlighed og engagement 
med multilaterale og regionale menneskerettighedsmekanismer (FN, Europarådet, 
OSCE, ASEAN, Den Afrikanske Union, OIC), at fremme EU's centrale tematiske 
prioriteter, herunder dem, der er afspejlet i EU's nyligt vedtagne retningslinjer 
vedrørende menneskerettighederne, at arbejde for, at civilsamfundet styrkes i hele 
verden, og at bidrage til mainstreamingen, sammenhængen, konsekvensen og 
effektiviteten af EU's menneskerettighedspolitik;

12. opfordrer Rådet til som et generelt princip at indføre den praksis systematisk at indføje 
samarbejde med EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder i mandaterne for 
fremtidige geografiske særlige repræsentanter;

13. anmoder Rådet om at institutionalisere posten som EU's særlige repræsentant for 
menneskerettigheder, således at det bliver en permanent funktion;

Intern og ekstern sammenhæng i EU's politik for menneskerettigheder og demokrati

14. understreger, at EU's menneskerettighedspolitik skal være konsekvent med hensyn til 
overholdelsen af de traktatmæssige forpligtelser og sikre sammenhæng mellem interne 
og eksterne politikker, og at dobbeltmoral skal undgås; opfordrer derfor til, at EU-
Udenrigsrådets konklusioner om menneskerettighederne i forbindelse med strategiske 
partnere vedtages; opfordrer i denne forbindelse til, at der indføres fælles tærskler for, 
hvilke menneskerettighedsproblemstillinger medlemsstater og EU-tjenestemænd som 
minimum skal bringe op overfor deres modparter blandt de strategiske partnere;

EU's menneskerettighedspolitiske værktøjer

Landestrategier for menneskerettigheder og EU-delegationernes rolle

15. roser EU-Udenrigstjenesten for den vellykkede gennemførelse af den første cyklus af 
landestrategier for menneskerettigheder, som blev udarbejdet med stærkt fokus på 
ejerskab på EU-delegations-niveau; beklager imidlertid den fortsatte mangel på 
gennemsigtighed hvad angår indholdet af landestrategierne; tilskynder EU-
Udenrigstjenesten til at indføre indikatorer til at vurdere deres effektivitet og til at 
behandle landesektionerne i årsberetningen mere eksplicit, således at de udgør 
gennemførelsesrapporter for landestrategierne; 

16. glæder sig over det næsten fuldt etablerede netværk af kontaktpunkter for 
menneskerettigheder og forbindelsesofficerer for menneskerettighedsforkæmpere i EU-
delegationerne; opfordrer den højtstående repræsentant og EU-Udenrigstjenesten til at 
udarbejde klare operationelle retningslinjer for deres rolle i delegationerne, således at de 
kan udnytte deres fulde potentiale, så der kan skabes troværdige standarder og med 
henblik på at undgå manglende overensstemmelse mellem EU-delegationerne; 

Menneskerettighedsdialoger og -konsultationer

17. gentager sin støtte til særlige menneskerettighedsdialoger som et værktøj i EU's 
menneskerettighedspolitik; anerkender værdien af engagement i særlige 
menneskerettighedsdialoger, også med lande med alvorlige 
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menneskerettighedsproblemer; understreger imidlertid, at EU er nødt til at drage klare 
politiske konklusioner, når menneskerettighedsdialogerne ikke fører til positive 
resultater, og i sådanne tilfælde lægge mere vægt på offentlighedsdiplomati for at sikre, 
at offentlighedens tillid til EU's menneskerettighedspolitik ikke bringes i fare; advarer 
desuden mod at lede menneskerettighedsdrøftelserne væk fra de politiske dialoger på 
højt niveau;

EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighederne

18. glæder sig over Rådets vedtagelse af EU-retningslinjerne for fremme og beskyttelse af 
alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og 
interseksuelle og EU-retningslinjerne om fremme og beskyttelse af religions- og 
trosfrihed, begge i løbet af rapporteringsåret 2013, samt af retningslinjerne vedrørende 
ytringsfrihed online og offline, i 2014;

19. minder ikke desto mindre EU-Udenrigstjenesten og Rådet om udfordringen med at 
gennemføre dem og følgelig om behovet for at evaluere gennemførelsen af EU-
retningslinjerne på landeniveau; tilskynder EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne 
til også at engagere sig i løbende uddannelse og bevidstgørelse af personalet i EU-
Udenrigstjenesten og på delegationerne samt af medlemsstaternes diplomater med 
henblik på at sikre, EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighederne har den 
tilsigtede virkning på udformningen af de faktiske politikker ude i "felten";

EU's politik til støtte for demokratisering og valg 

20. understreger, at det er vigtigt at følge op på rapporter og henstillinger fra 
valgobservationsmissioner ved at anvende dem som en "køreplan for demokrati" i det 
pågældende land og ved at give lederen af valgobservationsmissionen mandat til at 
udøve en særlig rolle i den efterfølgende overvågning af, at henstillingerne bliver fulgt, 
som en konsekvent del af Parlamentets samlede strategi for demokratistøtte og med 
støtte fra Parlamentets stående organer (herunder Gruppen for Valgkoordinering og 
Demokratistøtte);

21. opfordrer EU til fortsat at arbejde for fastsættelsen af bedste praksis på dette område for 
at støtte og konsolidere demokratiseringsprocesser; tilskynder til, at der udvikles både 
politiske og operationelle værktøjer i prioriterede lande med henblik på at integrere 
støtteforanstaltninger for menneskerettigheder og demokrati, herunder 
konfliktforebyggelsesforanstaltninger og mægling, i EU-strategien på en konsekvent, 
fleksibel og troværdig måde;

22. ser med tilfredshed på det pilotlandearbejde, der hidtil er gennemført af ni EU-
delegationer for at opnå øget sammenhæng med henblik på demokratistøtte i EU's 
eksterne forbindelser, som blev iværksat med Rådets konklusioner i 2009 og 2010 og 
indbygget i EU's strategiramme og handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati 
i 2012;

23. anmoder Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om at forbedre koordinationen af 
EU's foranstaltninger for så vidt angår anden generation af pilotlande, således at det 
sikres, at alle EU-institutioner deltager og forener deres ekspertise i effektiv udøvelse af 
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demokratistøtte i tredjelande i overensstemmelse med Parlamentets samlede strategi for 
demokratistøtte;

EU's støtte til menneskerettighedsforkæmpere 

24. glæder sig over Rådets særlige konklusioner vedrørende 
menneskerettighedsforkæmpere i anledning af 10-året for EU's retningslinjer 
vedrørende menneskerettighedsforkæmpere; roser desuden Kommissionen for dens 
øgede anvendelse af EIDHR-midler til at yde hastetilskud til 
menneskerettighedsforkæmpere, som er umiddelbart truede, og tilskynder 
Kommissionen til fortsat at søge efter nye måder at støtte 
menneskerettighedsforkæmpere på;

25. gentager sin opfordring til EU-Udenrigstjenesten om fortsat at beskytte NGO'er, 
menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsaktivister ved at øge effektiviteten af 
EU's menneskerettighedsdialoger og ved at fremme EU's tematiske prioriteringer og 
menneskerettighedsretningslinjer; tilskynder i denne sammenhæng til, at der organiseres 
kampagner, som sigter mod at nå menneskerettighedsforkæmpere også i de mere 
fjerntliggende egne af tredjelande, med henblik på at bidrage til gennemførelsen af EU's 
politikmål;

26. anmoder EU-Udenrigstjenesten og EU-delegationerne om at inddrage 
menneskerettighedsforkæmpere i en pragmatisk politisk dialog for at finde frem til de 
bedste måder, hvorpå man kan støtte gunstige vilkår for deres arbejde; anmoder om, at 
EU øger sit aktive diplomati i tredjelande og styrker
menneskerettighedskontaktpunkternes stilling med hensyn til at integrere 
menneskerettighederne i EU-delegationens daglige politiske arbejde ved systematisk at 
bringe politiske fangers navne op og deltage i overvågning af retssager og 
fængselsbesøg; understreger, at det er nødvendigt, at EU anvender 
offentlighedsdiplomati til at støtte menneskerettighedsforkæmpere og kræve, at 
fængslede menneskerettighedsaktivister løslades;

EU's støtte til universelle menneskerettigheder og multilaterale menneskerettigheds-
organisationer

27. minder om, at Parlamentet og dets Underudvalg om Menneskerettigheder er forpligtet 
til at støtte et stærkt multilateralt menneskerettighedssystem i De Forenede Nationers 
regi, herunder Generalforsamlingens 3. Komité, Menneskerettighedsrådet (UNHRC), 
Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder og arbejdet i de relaterede 
særorganisationer under FN, såsom ILO;

28. minder om sin klare holdning med hensyn til at institutionalisere sin tilstedeværelse ved 
FN's Generalforsamlings samlinger, som kom til udtryk i Parlamentets beslutning af 7. 
februar 2013 vedrørende EU's prioriteter i FN's Menneskerettighedsråd, og finder det 
absolut nødvendigt at fortsætte denne praksis med at sende en delegation fra Europa-
Parlamentet til relevante samlinger i Menneskerettighedsrådet og Generalforsamlingen;

29. gentager, at det er vigtigt, at EU deltager aktivt i alle FN's 
menneskerettighedsmekanismer, navnlig Generalforsamlingens 3. Komité og 
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Menneskerettighedsrådet; tilskynder EU's medlemsstater til at deltage aktivt ved at være 
med til at støtte og fremsætte resolutioner, ved at deltage aktivt i drøftelserne og de 
interaktive dialoger og ved at afgive erklæringer; støtter kraftigt EU's tiltagende praksis 
med tværregionale initiativer;

30. understreger på ny betydningen af effektiv koordination og samarbejde mellem EU-
Udenrigstjenesten, Kommissionen og EU-medlemsstaterne om 
menneskerettighedsspørgsmål; tilskynder EU-Udenrigstjenesten til, navnlig gennem 
EU-delegationerne i Genève og New York, at øge EU's kohærens gennem rettidige og 
målrettede høringer med henblik på at fremsætte EU's holdning med én stemme;

31. gentager, at det er vigtigt at integrere det arbejde, der udføres i Genève og New York i 
forbindelse med FN's Generalforsamling, Den Tredje Komité og 
Menneskerettighedsrådet, i de relevante interne og eksterne EU-aktiviteter for at sikre 
overensstemmelse;

EU's politik vedrørende international strafferet og Den Internationale Straffedomstol

32. gentager sin fulde støtte til den rolle, ICC spiller med hensyn til at bidrage til at sætte en 
stopper for straffriheden for gerningsmændene bag de mest alvorlige forbrydelser, der 
berører verdenssamfundet; er fortsat vagtsom over for ethvert forsøg på at undergrave 
dens legitimitet; anser det stigende antal af deltagerstater for at være en vigtig udvikling 
i bestræbelserne på at styrke Domstolens universalitet; glæder sig over, at 
Elfenbenskysten ratificerede Romstatutten i februar 2013;

33. beklager, at Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol endnu ikke er medtaget 
på den nye GSP-forordnings liste over konventioner, der er påkrævet for at opnå GSP+-
status; konstaterer, at en række GSP+-ansøgere ikke er parter i statutten eller ikke har 
ratificeret den (f.eks. Armenien og Pakistan); gentager sin henstilling om, at 
Romstatutten bliver tilføjet til en kommende liste over konventioner;

34. gentager sin opfordring til EU om at vedtage en fælles holdning om 
aggressionsforbrydelser og Kampala-ændringerne, og opfordrer EU's medlemsstater til 
hurtigt at tilpasse deres nationale lovgivning til definitionerne i Kampala-ændringerne 
samt til andre forpligtelser i Romstatutten med henblik på at muliggøre 
medlemsstaternes efterforskning og retsforfølgelse og forbedre samarbejdet med 
Domstolen;

EU's indsats mod dødsstraf

35. gentager sin entydige modstand mod dødsstraf og tilskynder Den Europæiske Union og 
EU's medlemsstater til at fastholde en højt profileret politik med sigte på afskaffelse af 
dødsstraf i hele verden; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til fortsat at 
holde et vågent øje med udviklingen i alle verdens lande og benytte alle de midler, den 
har til rådighed, til at få indflydelse;

36. giver udtryk for sin bekymring over den rapporterede stigning i antallet af henrettelser 
på verdensplan fra 2012 til 2013, til trods for at henrettelserne er begrænset til et 
svindende mindretal af lande; opfordrer EU til at træffe passende foranstaltninger i 
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relation til det fortsat høje antal henrettelser i Kina og Iran, genoptagelsen af 
henrettelser i 2013 i Indonesien, Kuwait, Nigeria og Vietnam samt til den markante 
stigning i rapporterede henrettelser i Irak og Saudi-Arabien;

37. bemærker den genopblomstrede debat i USA om vilkårligheden og karakteren af 
dødstraffen, som giver anledning til fejltagelser, kampagnen for at få standset 
leverancerne fra Europa til USA af stoffer, der anvendes til henrettelser, og afskaffelsen 
af dødsstraffen i staten Maryland i 2013; tilskynder den højtstående repræsentant, EU's 
særlige repræsentant og EU-Udenrigstjenesten til at gå i dialog med USA's føderale 
regering og delstatsregeringer med henblik på at fremskynde dødsstraffens ophør i 
USA, hvor alle 80 dødsdomme i 2013 udgik fra kun 2 % af amterne i hele landet, og alle 39 
henrettelser fandt sted i omkring 1 % af alle amterne;

38. tilskynder Kommissionen til at gøre brug af den nye fleksibilitet, der nu er skabt med det 
europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder, til at afprøve nye måder, 
hvorpå man kan føre kampagne for afskaffelse af dødsstraffen og støtte foranstaltninger 
med sigte på at forhindre dødsdomme eller henrettelser;

EU's indsats mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling 
eller straf

39. opfordrer indtrængende den højtstående repræsentant og EU-Udenrigstjenesten til at 
optrappe EU's indsats mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf i lyset af det stigende antal nyere rapporter om den udbredte 
udøvelse af tortur og overgreb i hele verden;

40. tilskynder EU-Udenrigstjenesten til at være særligt opmærksom på landekonklusionerne 
fra FN's Komité mod Tortur og Europarådets Komité for Forebyggelse af Tortur og til 
systematisk at tage disse anliggender op i politiske dialoger med de pågældende lande 
og i offentlige erklæringer; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til også 
at udarbejde en mere effektiv gennemførelsesplan for EU's retningslinjer om tortur og 
anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf;

Menneskerettighederne i EU's handelsaftaler og andre internationale aftaler

41. gentager sit krav om, at der systematisk medtages menneskerettighedsklausuler i EU's 
internationale aftaler, herunder handelsaftaler, der indgås med tredjelande, og opfordrer 
til effektiv overvågning af, at de anvendes, samt til, at der rapporteres tilbage til det 
relevante udvalg i Parlamentet om menneskerettighedsaspekterne af aftalerne;

Erhvervslivet og menneskerettighederne

42. støtter kraftigt implementeringen af FN's vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettighederne; minder om vigtigheden af at fremme virksomheders sociale 
ansvar (VSA), herunder i forbindelse med forretningsaktiviteter uden for EU, og af at 
sikre, at det respekteres hele vejen igennem hele forsyningskæden; mener fuldt og fast, 
at de europæiske virksomheder og deres datterselskaber og underleverandører bør spille 
en central rolle med hensyn til at fremme og udbrede internationale standarder for 
erhvervslivet og menneskerettighederne på verdensplan;
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43. anmoder Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om at tilskynde EU-delegationerne i 
hele verden til at gå i dialog med EU-virksomhederne om at fremme respekten for 
menneskerettighederne og sikre, at "erhvervslivet og menneskerettighederne" tages med 
blandt de centrale temaer i de lokale indkaldelser af forslag under det europæiske 
instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR);

44. gentager sin opfordring til Kommissionen om regelmæssigt at rapportere om EU-
medlemsstaternes gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettighederne, herunder om deres nationale handlingsplaner; beklager, at 
Kommissionen ikke har gjort fremskridt med hensyn til at følge op på Parlamentets 
anmodning om, at den forelægger forslag til lovgivning, der pålægger EU-virksomheder 
at sikre, at deres indkøb ikke støtter gerningsmænd, som er involveret i konflikter eller 
alvorlige menneskerettighedskrænkelser;

45. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at tage solide initiativer for at 
forbedre adgangen til domstolene for ofre for menneskerettighedskrænkelser, der 
knytter sig til forretningsaktiviteter uden for EU;

46. opfordrer EU til at støtte de nye initiativer med sigte på at færdiggøre et retligt bindende 
internationalt instrument for erhvervslivet og menneskerettighederne i FN-regi og til på 
et tidligt tidspunkt at engagere sig i drøftelserne af dette spørgsmål;

EU's indsats for at sikre ytringsfrihed både online og offline og for at begrænse 
overvågningsteknologiers indvirkning på menneskerettighederne

47. erkender, at den hastige udvikling af informations- og kommunikationsteknologier har 
forandret betingelserne for udøvelse af ytringsfrihed i hele verden og skabt både 
markante fordele og alvorlig bekymring; glæder sig i denne forbindelse over, at Rådet i 
maj 2014 vedtog de særlige EU-retningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og 
offline;

48. udtrykker bekymring over udbredelsen af overvågnings- og filtreringsteknologier, som 
udgør en stigende trussel for menneskerettigheds- og demokratiaktivister i autokratiske 
lande og endvidere rejser bekymrende spørgsmål om retten til privatlivets fred i 
demokratiske lande, selv når de benyttes under påskud af lovlige mål, såsom 
terrorbekæmpelse eller retshåndhævelse;

49. roser Kommissionen for dens offentliggørelse i juni 2013 af ikt-sektorguiden om 
gennemførelse af FN's vejledende principper for erhvervslivet og 
menneskerettighederne; er imidlertid fortsat bekymret over handelen med produkter og 
tjenesteydelser, der sigter mod at forhindre internetadgang eller muliggøre 
masseovervågning og overvågning af internettrafik og mobilkommunikation eller at 
aflytte private samtaler; opfordrer derfor til, at der vedtages generelle retningslinjer for 
eksportkontrol i denne sektor baseret på erfaringerne fra tilsvarende foranstaltninger, 
som EU har truffet i enkeltstående tilfælde;

50. opfordrer Kommissionen til fortsat at støtte initiativer vedrørende udvikling og 
udbredelse af digitale sikkerhedsteknologier med henblik på at give 
menneskerettighedsforkæmpere mere magt ved at udstyre dem med mekanismer til 
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sikker indsamling, kryptering og lagring af data, således at de undgår at blive overvåget 
af undertrykkende regeringer;

EU's støtte til civilsamfundet og til forsamlings- og foreningsfrihed

51. giver udtryk for sin alvorlige bekymring over, at der er stadigt mindre plads til lovlige 
civilsamfundsaktiviteter i mange lande rundt om i verden; betragter et frit civilsamfund 
som et af fundamenterne for beskyttelsen af og støtten til menneskerettighederne og de 
demokratiske værdier i alle samfund;

52. opfordrer EU og dets medlemsstater til at forbedre deres overvågning af, og klart og 
hurtigt at fordømme, alle begrænsninger af forsamlings- og foreningsfriheden, herunder 
forbud mod civilsamfundsorganisationer, aggressiv brug af injurielovgivning og anden 
restriktiv lovgivning, urimelige registrerings- og rapporteringskrav, alt for restriktive 
regler om udenlandsk finansiering eller forbud mod, at NGO'er deltager i politiske 
aktiviteter eller har kontakt med udlændinge;

53. gentager sin opbakning til, at størstedelen af EIDHR-midlerne bevilges til støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsaktiviteter rundt om i verden;

Tanke-, samvittigheds-, religions- og trosfrihed

54. fordømmer al vold og forskelsbehandling på grundlag af religion eller tro; giver udtryk 
for sin dybe bekymring over de vedvarende rapporter om vold mod og 
forskelsbehandling af religiøse mindretal rundt om i verden; understreger, at tanke-, 
samvittigheds-, religions- og trosfrihed er grundlæggende menneskerettigheder, som er 
indbyrdes forbundne med andre menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder og 
omfatter retten til at tro eller ikke at tro såvel som frihed til at praktisere teistiske, ikke-
teistiske og ateistiske overbevisninger og retten til at vælge, ændre, opgive eller 
genoptage en tro efter eget valg;

55. glæder sig over vedtagelsen i rapporteringsåret 2013 af EU-retningslinjerne om fremme 
og beskyttelse af religions- og trosfrihed og opfordrer medlemsstaterne til at sætte 
særligt fokus på gennemførelsen af disse retningslinjer, både i internationale og 
regionale fora og i bilaterale forbindelser med tredjelande;

Kvinders og børns rettigheder

56. glæder sig over EU's støtte til FN's resolutioner om kønsrelaterede spørgsmål, navnlig 
om udryddelse af vold mod kvinder, om forskelsbehandling af kvinder, om den rolle 
ytrings- og meningsfrihed spiller for styrkelsen af kvinders status samt til FN's 
erklæringer om tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber og om kønslemlæstelse af 
kvinder og piger;

57. opfordrer EU til at deltage aktivt i den 59. samling i FN's Kvindekommission og fortsat 
kæmpe imod alle forsøg på at undergrave FN's Beijinghandlingsprogram, der bl.a. 
vedrører adgang til uddannelse og sundhed som grundlæggende menneskerettigheder og 
seksuelle og reproduktive rettigheder;
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58. bekræfter sin fordømmelse af enhver form for overgreb på og vold mod kvinder, 
navnlig brugen af seksuel vold som et krigsvåben og vold i hjemmet; opfordrer følgelig 
Europarådets medlemsstater til at undertegne og ratificere konventionen om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet; opfordrer EU som 
institution til at tage skridt til at tiltræde konventionen for at sikre overensstemmelse 
mellem EU's interne og eksterne foranstaltninger vedrørende vold mod kvinder;

59. fordømmer på det kraftigste anvendelsen af seksuel vold mod kvinder som en 
krigstaktik, herunder forbrydelser som massevoldtægt, seksuelt slaveri, tvungen 
prostitution, kønsspecifikke forfølgelser, herunder kønslemlæstelse af kvinder og piger, 
menneskesmugling, tidlige og tvungne ægteskaber, æresdrab og alle andre former for 
seksuel vold af tilsvarende alvor; er i denne henseende fortsat særligt bekymret over 
situationen i De Store Søers Område i Afrika; giver udtryk for sin støtte til det arbejde, 
der udføres af FN's kvindeorganisation (UN Women), FN's særlige rapportør om vold 
mod kvinder, dens årsager og konsekvenserne heraf samt FN's særlige repræsentant 
vedrørende konfliktrelateret seksuel vold.

60. henleder opmærksomheden på, at kønsrelaterede forbrydelser og seksuelle 
voldsforbrydelser er klassificeret i Romstatutten som krigsforbrydelser, forbrydelser 
mod menneskeheden eller væsentlige bestanddele i folkedrab eller tortur; glæder sig i 
denne sammenhæng over FN's Sikkerhedsråds resolution 2106 (2013) om forebyggelse 
af seksuel vold i konfliktsituationer vedtaget den 24. juni 2013, som bekræfter, at ICC 
spiller en central rolle i kampen mod straffrihed for seksuelle og kønsbaserede 
forbrydelser; opfordrer EU til at støtte den fuldstændige gennemførelse af disse 
principper;

61. minder om EU's forpligtelse til at integrere menneskerettigheds- og kønsaspekter i 
FSFP-missioner i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds skelsættende resolutioner 
1325 og 1820 om kvinder, fred og sikkerhed; gentager i denne sammenhæng sin 
opfordring til EU og dets medlemsstater om i forbindelse med processen med at 
opbygge holdbar forsoning at støtte systematisk deltagelse af kvinder som et afgørende 
element i fredsprocesser og om at anerkende behovet for at integrere kønsperspektiver i 
konfliktforebyggelse, fredsbevarende operationer, humanitær bistand og 
postkonfliktgenopbygning;

Menneskerettighederne og korruption

62. minder om, at korruption er en krænkelse af menneskerettighederne, og at EU har 
krævet enekompetence for så vidt angår undertegnelsen af FN’s konvention mod 
korruption (UNCAC);

63. beklager, at der indtil videre ikke har været nogen opfølgning på Parlamentets 
anmodning til den højtstående repræsentant om at forelægge en EU-handlingsplan mod 
korruption med henblik på en effektiv overvågning af UNCAC, som indeholder en 
forpligtelse for deltagerstaterne til at offentliggøre og videreformidle oplysninger om 
korruption, etablere kanaler, hvor krænkelser kan indberettes, og skabe en ordentlig 
retlig ramme for beskyttelse af vidner og for civilsamfundets aktiviteter på dette 
område;
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64. opfordrer Kommissionen til at udvikle innovative finansielle mekanismer til at 
gennemføre skattereformer og styrke bekæmpelsen af korruption, ulovlige 
pengestrømme og skatteunddragelse; tilskynder i denne forbindelse til, at man overvejer 
offentlig-private partnerskaber, blander gavebistand og lån og hjælper 
udviklingslandene til bedre at kunne mobilisere deres indenlandske ressourcer; kræver 
en international afgift på finansielle transaktioner, der kan fungere som en supplerende 
kilde til udviklingsfinansiering, og minder EU-medlemsstaterne om, at de allerede har 
vedtaget at indføre en afgift på finansielle transaktioner i de enkelte lande og givet 
tilsagn om at øremærke en andel af indtægterne herfra til finansiering af globale 
offentlige aktiver, herunder udvikling;

65. gentager sin opfordring til EU og dets medlemsstater om at støtte oprettelsen af en post 
som særlig FN-rapportør om økonomisk kriminalitet, korruption og 
menneskerettigheder;

LGBTI-personers rettigheder

66. påpeger, at homoseksualitet stadig er strafbart i 78 lande, hvoraf syv lande giver 
mulighed for dødsstraf; fordømmer skarpt den seneste tids stigning i diskriminerende 
love og praksisser og voldsudøvelse mod personer på grund af deres seksuelle 
orientering og kønsidentitet – i verden som helhed, og i særdeleshed i Nigeria og 
Uganda; opfordrer til nøje overvågning af situationen i Nigeria, Uganda, Indien og 
Rusland, hvor nye love eller den nylige retlige udvikling udgør en alvorlig trussel mod 
seksuelle minoriteters frihed; bekræfter på ny sin støtte til FN’s højkommissær for 
menneskerettigheder i hendes fortsatte bestræbelser på at bekæmpe disse 
diskriminerende love og praksisser, og til FN's indsats på dette område mere generelt;

67. glæder sig over vedtagelsen i 2013 af EU-retningslinjerne for fremme og beskyttelse af 
alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og 
interseksuelle (LGBTI-personer). opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til 
at rejse spørgsmålet om LGBTI-personers rettigheder i politiske dialoger og 
menneskerettighedsdialoger med tredjelande og i multilaterale fora; understreger 
vigtigheden af, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten fortsat rejser spørgsmålet 
om LGBTI-personers rettigheder i politiske dialoger og menneskerettighedsdialoger og 
anvender EIDHR til at støtte organisationer, der forsvarer LGBTI-personers rettigheder 
ved at sætte dem i stand til at bestride homofobiske love og diskrimination mod LGBTI-
personer, skaber opmærksomhed i den brede offentlighed omkring den diskrimination 
og vold, som personer af forskellig seksuel orientering udsættes for, og sikrer, at der 
ydes krisebistand (fra psykologisk og lægefaglig bistand til mægling og hjælp til 
reintegration) til dem, der har brug for det;

68. glæder sig over lovliggørelsen af ægteskab eller registreret partnerskab mellem personer 
af samme køn i et stigende antal lande i verden, for øjeblikket 17; tilskynder EU-
institutionerne og medlemsstaterne til at bidrage yderligere til anerkendelsen af 
ægteskab eller registreret partnerskab mellem personer af samme køn som et spørgsmål 
om politiske, sociale og borgerlige rettigheder og menneskerettigheder;

69. glæder sig over ophævelsen i oktober 2013 af den moldoviske lov, som forbød
"udbredelsen af nogen anden type af forhold end dem, der knytter sig til ægteskabet 
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eller familien", og opfordrer Litauen og Rusland til at følge Moldovas eksempel; 
beklager resultatet af den kroatiske folkeafstemning i december 2013, som godkendte et 
forfatningsmæssigt forbud mod ægteskab mellem personer af samme køn; understreger, 
at folkeafstemninger af den art bidrager til et homofobisk og diskriminatorisk miljø; 
mener, at LGBTI-personers grundlæggende rettigheder sandsynligvis vil være bedre 
beskyttet, hvis de har adgang til juridisk anerkendte samlivsformer som papirløse 
parforhold, registreret partnerskab eller ægteskab;

Rettigheder for personer med handicap

70. EU glæder sig over ratificeringen af FN-konventionen om rettigheder for personer med 
handicap (CRPD); gentager, at det er vigtigt, at både medlemsstaterne og EU-
institutionerne gennemfører den effektivt, og fremhæver navnlig behovet for på 
troværdig vis at integrere rettigheder for personer med handicap i alle EU's 
politikinstrumenter, navnlig for så vidt angår udviklingssamarbejde;

Børns rettigheder 

71. glæder sig over EU's samarbejde med Unicef, som har resulteret i en værktøjskasse for 
mainstreaming af børns rettigheder i udviklingssamarbejde; glæder sig over, at de 
penge, EU fik tildelt sammen med Nobels Fredspris, er blevet anvendt til at hjælpe børn 
i konfliktsituationer; glæder sig over, at EU i oktober 2013 deltog i den tredje globale 
konference mod børnearbejde, som blev holdt i Brasilia, og deltog aktivt i forhandlingen 
om trepartserklæringen om børnearbejde.

72. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til fortsat at træffe foranstaltninger 
vedrørende barnets rettigheder med særligt fokus på vold mod børn, herunder tortur, 
idet organisationer som Unicef og Amnesty International har rapporteret om tilfælde af 
tortur mod og tilbageholdelse af børn; opfordrer til, at der sættes særligt fokus på 
problemstillinger som tvungent børnearbejde, børneægteskab, indrullering af børn i 
væbnede grupper og afvæbningen, rehabiliteringen og den efterfølgende reintegration af 
dem, og til, at problemet med "børneheksekraft" sættes på dagsordenen for 
menneskerettighedsdialogerne med de lande, hvor fænomenet forekommer; 
understreger vigtigheden af at prioritere børns rettigheder i EU's eksterne politik;

73. gentager, at det er nødvendigt at intensivere indsatsen for at gennemføre den reviderede 
gennemførelsesstrategi for EU's retningslinjer om børn i væbnede konflikter; opfordrer 
EU til yderligere at uddybe sit samarbejde med FN's særlige repræsentant for børn i 
væbnede konflikter; opfordrer til universel ratifikation af FN's konvention om barnets 
rettigheder, og navnlig den tredje valgfrie protokol, som vil give børn mulighed for at 
indgive deres klager til FN's Komité for Barnets Rettigheder;

EU's indsats i forbindelse med migration og flygtninge

74. påpeger det presserende behov for at udvikle stærkere politikker på EU-plan for at 
tackle de presserende problemer i forbindelse med migration, flygtninge og 
asylansøgere på en måde, som er i overensstemmelse med den internationale 
menneskerettighedslovgivning og grundlæggende menneskelig værdighed, og opfordrer 
EU til at sikre effektive fælles standarder for modtagelsesprocedurer i hele Unionen for 
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at beskytte de mest udsatte; anmoder den højtstående repræsentant, kommissæren for 
migration og indre anliggender samt EU-Udenrigstjenesten til at fremme en reel ånd af 
samarbejde og lige byrdefordeling mellem medlemsstaterne for at tackle de mange 
udfordringer, der bliver ved med at være i denne henseende; minder om Kommissionens 
tilsagn om at udvikle hensigtsmæssige lovlige migrationskanaler og opfordrer i dette 
øjemed til en revision af Dublinforordningen, som lægger et uforholdsmæssigt stort 
ansvar for Unionens ydre grænser på medlemsstaterne og er til hinder for migranters 
mulighed for at ansøge om og opnå asyl;

75. anmoder Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at deltage aktivt i debatten om 
begrebet "klimaflygtning", herunder den mulige retlige definition heraf i international 
lovgivning eller i en eventuel retligt bindende international aftale;

Menneskerettighederne og udvikling

76. opfordrer til en samlet EU-indsats for at tackle problemet med land grabbing; 
bemærker, at den omstændighed, at fattige på landet og i byerne forholdes adgang til 
jord og naturressourcer, er en af hovedårsagerne til sult og fattigdom i verden og 
dermed har indvirkning på lokalsamfundenes muligheder for at kunne nyde godt af 
deres menneskerettigheder, og navnlig af retten til tilstrækkelig mad; glæder sig over 
EU's deltagelse i udarbejdelsen af frivillige globale retningslinjer for ejendomsret over 
jord, fiskeri og skove, som er blevet vedtaget i FN-regi; understreger ikke desto mindre, 
at der er presserende behov for at integrere overvejelser omkring menneskerettigheder 
og fattigdomsbekæmpelse i beslutningstagningen vedrørende investorers erhvervelse 
eller langtidsleje af store landområder; mener, at EU's tackling af dette spørgsmål er en 
vigtig prøve på dets vilje til at bevæge sig i retning af en rettighedsbaseret tilgang i dets 
politik for udviklingssamarbejde;

Styrkelse af Europa-Parlamentets indsats på menneskerettighedsområdet

77. gentager sit tilsagn om løbende at forbedre Parlamentets egne procedurer, processer og 
strukturer med henblik på at sikre, at menneskerettigheder og demokrati står centralt i 
dets foranstaltninger og politikker; mener desuden, at effektivt samarbejde og 
mainstreaming af menneskerettighederne på tværs af hele Parlamentet er nødvendigt 
for, at Underudvalget om Menneskerettigheder kan opfylde dets mission som fastsat i 
forretningsordenen om at "sikre sammenhæng mellem alle Unionens eksterne politikker 
og dens menneskerettighedspolitik";

78. opfordrer til, at Delegationsformandskonferencen i samarbejde med Underudvalget om 
Menneskerettigheder foretager en gennemgang af retningslinjerne for Parlamentets 
interparlamentariske delegationer om fremme af menneskerettigheder og demokrati; 
anbefaler i denne sammenhæng en mere systematisk praksis med at tage 
menneskerettighedsspørgsmål op, navnlig de enkeltsager, der henvises til i Parlamentets 
beslutninger, i forbindelse med delegationsbesøg til tredjelande og med at rapportere 
skriftligt – og når det er påkrævet af politiske årsager, på et særligt debriefingmøde – til 
Underudvalget om Menneskerettigheder om, hvilke foranstaltninger der er truffet;

79. understreger, at det er nødvendigt løbende at tænke over de mest hensigtsmæssige 
måder, hvorpå man kan maksimere troværdigheden, synligheden og effektiviteten af 
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Parlamentets beslutninger om tilsidesættelse af menneskerettighederne, demokratiet og 
retsstatsprincippet;

80. opfordrer til en drøftelse vedrørende indsættelsen af de forskellige værktøjer, 
Parlamentet har til rådighed til støtte for og fremme af menneskerettighederne, i ét 
enkelt strategidokument, som Parlamentet kan vedtage på et plenarmøde;

* * *
81. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU’s særlige repræsentant for 
menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, 
FN's generalsekretær, formanden for FN's 69. Generalforsamling, formanden for FN's 
Menneskerettighedsråd, FN's højkommissær for menneskerettigheder og cheferne for 
EU-delegationerne.


