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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het 
beleid van de Europese Unie ter zake
(2014/2216(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en andere 
mensenrechtenverdragen en -instrumenten van de Verenigde Naties,

– gezien artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien het strategisch kader en het actieplan van de Europese Unie voor mensenrechten 
en democratie (11855/2012), die op 25 juni 2012 door de Raad Buitenlandse Zaken zijn 
goedgekeurd,

– gezien het jaarverslag van de EU over de mensenrechten en democratie in de wereld in 
2013, dat op 23 juni 2014 door de Raad is aangenomen,

– gezien het jaarverslag over de voornaamste aspecten en de fundamentele keuzen op het 
gebied van het GBVB in 2013, dat op 22 juli 2014 door de Raad is aangenomen,

– gezien het jaarverslag 2014 van de Commissie over het beleid van de Europese Unie op 
het gebied van ontwikkelingshulp en externe steun en de uitvoering daarvan in 2013 
(COM(2014)0501), dat op 13 augustus 2014 werd aangenomen, en de begeleidende 
documenten, 

– gezien zijn resolutie van 11 december 2013 over het jaarverslag over mensenrechten en 
democratie in de wereld in 2012 en het beleid van de Europese Unie ter zake1,

– gezien de EU-richtsnoeren over mensenrechtenkwesties, in het bijzonder de 
richtsnoeren voor de bevordering en de bescherming van het genot van alle 
mensenrechten door lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en 
interseksuelen (LGBTI), de richtsnoeren tot bevordering en bescherming van de vrijheid 
van godsdienst en overtuiging, die allebei door de Raad zijn goedgekeurd op 24 juni 
2013, en de richtsnoeren over de vrijheid van meningsuiting online en offline, die op 12 
mei 2014 zijn goedgekeurd,

– gezien de conclusies van de Raad van 23 juni 2014 over de tiende verjaardag van de 
EU-richtsnoeren over mensenrechtenverdedigers,

– gezien zijn resolutie van 17 juni 2010 over het beleid van de Europese Unie ten aanzien 
van mensenrechtenverdedigers2,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0575.
2 PB C 236 E van 12.8.2011, blz. 69.
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– gezien zijn resolutie van 13 maart 2014 over de prioriteiten van de EU voor de 25e 
zitting van de VN-Raad voor de mensenrechten1,

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 2 april 2014 over de 69e zitting van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties2,

– gezien zijn resolutie van 17 november 2011 over steun van de EU voor het 
Internationaal Strafhof: aangaan van uitdagingen en overwinnen van moeilijkheden3,

– gezien zijn resolutie van 17 juli 2014 over het misdrijf agressie4,

– gezien zijn resolutie van 7 juli 2011 over het externe beleid van de EU ter bevordering 
van democratie5,

– gezien de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 20 
december 2012 (A/RES/67/176) over een moratorium op de toepassing van de 
doodstraf, 

– gezien zijn resolutie van 11 maart 2014 over het wereldwijd uitbannen van foltering6,

– gezien resoluties 1325, 1820, 1888, 1889 en 1960 van de VN-Veiligheidsraad over 
vrouwen, vrede en veiligheid,

– gezien het verslag over de indicatoren van de EU voor een alomvattende benadering van 
de uitvoering door de EU van de resoluties 1325 en 1820 van de VN-Veiligheidsraad 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid, dat op 13 mei 2011 door de Raad is aangenomen,

– gezien de richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten ter uitvoering van het 
kader "Protect, Respect and Remedy" van de Verenigde Naties, die door de VN-Raad 
voor de mensenrechten in resolutie 17/4 van 16 juni 2011 zijn goedgekeurd,

– gezien de ICT-sectorgids over de uitvoering van de VN-richtsnoeren inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten (ICT (information and communication technologies) 
Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights), die door de Commissie op 17 juni 2013 is gepubliceerd,

– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in het kader van internationale handelsovereenkomsten7,

– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over mensenrechten, sociale en ecologische 
normen in internationale handelsovereenkomsten8,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0252.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0259.
3 PB C 59 E van 28.2.2012, blz. 150.
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0013.
5 PB C 33 E van 5.2.2013, blz. 165.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0206.
7 PB C 99 E van 3.4.2012, blz.101.
8 PB C 99 E van 3.4.2012, blz. 31.
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– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over internationaal handelsbeleid in de
context van de klimaatveranderingsvereisten1,

– gezien de conclusies van de Raad van 14 mei 2012 over het effect van het EU-
ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor verandering,

– gezien de gezamenlijke mededeling van 5 maart 2014 van de Commissie en de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (HV/VV) aan het Europees Parlement en de Raad over het 
verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden: naar een 
geïntegreerde EU-strategie (JOIN(2014)8),

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie,

– gezien zijn resolutie van 8 oktober 2013 over corruptie in de publieke en de private 
sector: het effect op de mensenrechten in derde landen2,

– gezien de conclusies van de Raad over de brede aanpak van de EU van 12 mei 2014,

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 18 april 2013 over het VN-beginsel van 
"verantwoordelijkheid tot bescherming" (Responsibility to Protect, R2P)3,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en de adviezen van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid (A8-0000/2014),

A. overwegende dat in artikel 21 VEU de verplichting van de Unie wordt versterkt om zich 
bij haar internationaal optreden te laten leiden door de beginselen van de democratie, de 
rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de beginselen 
van gelijkheid en solidariteit en de naleving van de beginselen van het Handvest van de 
Verenigde Naties, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het 
internationaal recht;

B. overwegende dat de eerbiediging, de bevordering en de vrijwaring van de universaliteit 
en ondeelbaarheid van de mensenrechten hoekstenen zijn van het internationale 
optreden van de EU;

C. overwegende dat de geloofwaardigheid van de EU op het vlak van externe betrekkingen 
erop vooruit zal gaan, als er tussen haar interne en haar externe beleid meer samenhang 
komt met betrekking tot de mensenrechten;

                                               
1 PB C 99 E van 3.4.2012, blz. 94.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0394.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0180.
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D. overwegende dat de nieuwe vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) heeft verklaard dat de mensenrechten 
één van haar overkoepelende prioriteiten zullen zijn en dat zij van plan is de 
mensenrechten te gebruiken als een leidraad voor al haar betrekkingen met derde 
landen; overwegende dat zij eveneens het engagement van de EU heeft herhaald om de 
mensenrechten op alle gebieden van buitenlandse betrekkingen "zonder uitzondering" te 
bevorderen; overwegende dat de goedkeuring van het nieuwe EU-actieplan voor 
mensenrechten en democratie en de hernieuwing van het mandaat van de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten op de EU-agenda van begin 2015 
zullen staan;

E. overwegende dat de Raad op 23 juni 2014 het jaarverslag van de EU over de 
mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 heeft aangenomen, waarin het eerste 
volledige jaar van de tenuitvoerlegging van het strategisch kader en het actieplan van de 
Europese Unie voor mensenrechten en democratie wordt besproken; overwegende dat 
2013 eveneens het eerste volledige jaar van het nieuwe mandaat van de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten was;

F. overwegende dat het jaarverslag van de EU en gebeurtenissen die na de verslagperiode 
hebben plaatsgehad, er sterk aan herinneren dat een grote menselijke prijs wordt betaald 
voor de niet-eerbiediging van de mensenrechten; overwegende dat er voor de EU aan 
die niet-eerbiediging van de mensenrechten eveneens een groot materieel en budgettair 
kostenplaatje vasthangt, wanneer de niet-eerbiediging van de mensenrechten en het 
gebrek aan legitieme democratische participatie leiden tot instabiliteit, falende staten, 
humanitaire crises en gewapende conflicten, fenomenen waarop de EU moet reageren;

G. overwegende dat het streven van de EU naar een effectief multilateralisme, met de VN 
als kern, een integraal onderdeel vormt van het externe beleid van de Unie en geworteld 
is in de overtuiging dat een multilateraal systeem gebaseerd op universele regels en 
waarden de beste wijze is om de wereldwijde crises, uitdagingen en bedreigingen het 
hoofd te bieden;

H. overwegende dat de Europese Unie en de lidstaten sinds de oprichting van het 
Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) trouwe bondgenoten van het 
ICC zijn, het financiële, politieke, diplomatieke en logistieke steun verschaffen, de 
universaliteit van het Statuut van Rome bevorderen en de integriteit ervan verdedigen 
teneinde de onafhankelijkheid van het ICC te verstevigen;

I. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 17 juli 2014 zijn sterke steun heeft 
herhaald voor de goedkeuring van de Kampala-amendementen op het Statuut van Rome 
van het Internationaal Strafhof, met inbegrip van het amendement over het misdrijf 
agressie, en alle EU-lidstaten heeft verzocht de Kampala-amendementen te ratificeren 
en hun nationale wetgeving ermee in overeenstemming te brengen; overwegende dat het 
amendement over het misdrijf agressie op internationaal niveau zal bijdragen aan de 
rechtsstaat alsook aan wereldwijde vrede en veiligheid door het illegaal gebruik van 
geweld te ontmoedigen en aldus proactief bij te dragen aan de voorkoming van 
dergelijke misdrijven en aan de consolidering van duurzame vrede;

J. overwegende dat tijdens de 59e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de 
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Vrouw, die van 9 tot 20 maart 2015 in New York wordt gehouden, aandacht zal worden 
besteed aan de follow-up van de verklaring van Peking en het bijbehorende 
actieprogramma, met inbegrip van de huidige uitdagingen die een belemmering vormen 
voor de tenuitvoerlegging ervan en zo ook voor het bereiken van gendergelijkheid en 
voor de versterking van de positie van vrouwen, en dat ook aandacht zal worden besteed 
aan de mogelijkheden voor het bereiken van gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen in de agenda voor de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling 
voor de periode na 2015;

K. overwegende dat er een duidelijk verband bestaat tussen corruptie en schendingen van 
de mensenrechten; overwegende dat corruptie in de openbare en de particuliere sector 
ongelijkheid en discriminatie veroorzaakt en verergert, en zo dus het gelijke genot van 
burger-, politieke, economische, sociale en culturele rechten verhindert; overwegende 
dat bewezen is dat gevallen van corruptie vaak verband houden met 
mensenrechtenschendingen, machtsmisbruik en het ontbreken van 
verantwoordingsplicht;

L. overwegende dat arbeidsrechten en vakbondsrechten in de hele wereld fel onder vuur 
liggen, terwijl de werkwijzen van bedrijven een diepe impact hebben op de rechten van 
werknemers, gemeenschappen en consumenten in en buiten Europa; overwegende dat 
landen door internationaal recht inzake de mensenrechten verplicht zijn de 
mensenrechten te beschermen, ervoor te zorgen dat de activiteiten van bedrijven in hun 
rechtsgebied de mensenrechten niet schenden en dat slachtoffers doeltreffende vormen 
van genoegdoening ter beschikking hebben;

M. overwegende dat in artikel 16 van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (UVRM) is bepaald dat mannen en vrouwen van huwbare leeftijd zonder enige 
beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, het recht hebben om te huwen 
en een gezin te stichten en dat zij gelijke rechten hebben wat het huwelijk betreft, 
tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan;

N. overwegende dat in artikel 14 van de UVRM het recht wordt erkend om in andere 
landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging; overwegende dat in het VN-
Verdrag betreffende de status van vluchtelingen duidelijk wordt bepaald dat alle 
vluchtelingen recht hebben op speciale bescherming en geen enkel land een vluchteling 
mag uitzetten of terugleiden naar een grondgebied waar zijn leven of vrijheid bedreigd 
zou worden;

O. overwegende dat door de gevolgen van klimaatsverandering, zoals stijgende 
temperaturen, stijgende zeeniveaus en extremere weersomstandigheden, de uitdagingen 
van globale instabiliteit zullen intensiveren en het risico op ernstige 
mensenrechtenschendingen dus ook zal toenemen; overwegende dat de term 
"klimaatvluchteling" als aanduiding voor mensen die zich ten gevolge van de 
klimaatverandering genoodzaakt zien hun woonplaats te ontvluchten en hun toevlucht in 
het buitenland te zoeken, nog niet is erkend in het internationale recht of in enige 
juridisch bindende internationale overeenkomst;

P. overwegende dat dit verslag, dat wordt opgesteld als antwoord op het door de Raad 
aangenomen EU-jaarverslag, een toekomstgerichte analyse is van de EU-activiteiten op 
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dit vlak; overwegende dat het Parlement in zijn resoluties over de vorige jaarverslagen 
en over de herziening van de mensenrechtenstrategie van de EU heeft onderstreept dat 
voortdurend moet worden gereflecteerd over zijn eigen praktijken in verband met het 
integreren van mensenrechten in zijn activiteiten, alsook over de follow-up van zijn 
dringende resoluties waarin inbreuken op de democratie, de mensenrechten en de 
rechtsstaat worden veroordeeld;

Een centrale plaats voor de mensenrechten in het externe beleid van de EU

1. herinnert eraan dat in de preambule van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie wordt bevestigd dat de Unie "de mens centraal stelt in haar optreden"; 
benadrukt dat dit niet als een abstract concept was bedoeld, maar dat deze woorden 
duiden op een klemtoon op het echte leven, op de concrete aspecten van het bestaan en 
op het geven van een constitutionele basis aan grondbehoeften, op basis van de 
onschendbare waardigheid van elk individu;

2. vraagt alle EU-instellingen en -lidstaten de mensenrechten een centrale plaats te geven 
in de betrekkingen van de EU met alle derde landen, met inbegrip van haar strategische 
partners en in alle verklaringen en vergaderingen op hoog niveau; benadrukt dat het EU-
mensenrechtenbeleid op doeltreffende, samenhangende en coherente wijze moet worden 
uitgevoerd, in overeenstemming met de duidelijke verplichtingen van artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en van het strategisch kader van de 
Europese Unie voor mensenrechten en democratie; looft de nieuwe vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) 
omdat zij openlijk en vastbesloten haar engagement voor de uitvoering van deze 
beginselen heeft getoond;

3. benadrukt dat de EU-lidstaten met één stem moeten spreken om de ondeelbaarheid en 
universaliteit van de mensenrechten te steunen, en alle internationale door de VN 
vastgestelde mensenrechteninstrumenten moeten ratificeren; dringt er bij de EU op aan 
de ondeelbaarheid van de mensenrechten te waarborgen, met inbegrip van de 
mensenrechten in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 
rechten, overeenkomstig artikel 21 van het VEU; verzoekt de EU universele 
mensenrechtennormen voort te bevorderen als basis voor haar betrekkingen met derde 
landen en regionale organisaties, zowel tijdens politieke besprekingen als tijdens 
mensenrechtendialogen;

4. wijst erop dat naast het menselijk lijden de EU ook oog moet hebben voor het materieel 
en budgettair kostenplaatje dat vasthangt aan de niet-eerbiediging van de 
mensenrechten, wanneer deze in combinatie met het gebrek aan legitieme 
democratische participatie leidt tot instabiliteit, falende staten, humanitaire crises of 
gewapende conflicten, fenomenen die de inspanningen van de EU voor ontwikkeling 
ondermijnen en waarop de EU of de lidstaten moeten reageren in het kader van het 
veiligheidsbeleid; is in dit verband tevreden over de recente inspanningen van de EU 
om mensenrechtenschendingen als indicator in de vroegtijdigewaarschuwingsmatrix in 
verband met crisispreventie op te nemen; vraagt echter om een sterkere preventieve 
actie en dringt er bij de VV/HV, de Commissie en de lidstaten op aan een op de 
mensenrechten gebaseerd crisispreventie-element te ontwikkelen dat moet worden 
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toegevoegd aan de alomvattende EU-aanpak van externe conflicten en crisissituaties;

Het EU-jaarverslag als het rapportage-instrument voor het EU-beleid inzake 
mensenrechten en democratie

5. verwelkomt de aanneming door de Raad van het jaarverslag van de Europese Unie over 
mensenrechten en democratie in de wereld in 2013; nodigt de nieuwe VV/HV uit een 
engagement aan te gaan voor de toekomst en deel te nemen aan de twee jaarlijkse 
debatten over het EU-beleid inzake mensenrechten en democratie tijdens de plenaire 
vergaderingen van het Parlement, het EU-verslag voor te stellen en te reageren op het 
verslag van het Parlement;

6. looft de Dienst voor extern optreden (EDEO) en de Commissie voor hun alomvattende 
en duidelijke verslaglegging over de EU-acties tijdens de verslagperiode; herhaalt echter 
zijn standpunt dat de landenverslagen een rigoureuzer kader moeten hebben evenals een 
aantal indicatoren op basis waarvan criteria kunnen worden vastgesteld om zowel 
positieve als negatieve trends te beoordelen, om de doeltreffendheid van de acties van 
de EU te evalueren en om redenen te verstrekken om het niveau van de EU-steun aan te 
passen aan de vooruitgang die werd geboekt op het vlak van mensenrechten, 
democratie, de rechtsstaat en goed bestuur; wijst erop dat het gebruik van dergelijke 
openbare indicatoren in overeenstemming zou zijn met verschillende in het EU-
actieplan voor mensenrechten en democratie vermelde doelstellingen en dat er meer 
samenhang kan zijn op het vlak van de tenuitvoerlegging van de voorwaarden inzake de 
mensenrechten of de impact van het EU-beleid op de mensenrechten op consistentere 
wijze kan worden beoordeeld;

7. blijft van mening dat de EU-instellingen samen moeten streven naar een verbetering van 
het format van het verslag zodat het zijn potentieel als communicatiemiddel kan 
vervullen zonder dat de alomvattendheid als uitvoeringsverslag over het strategisch 
kader en het actieplan van de Europese Unie voor mensenrechten en democratie 
verloren gaat; herhaalt dat het Parlement bereid is deel te nemen aan een actieve en 
constructieve samenwerking tussen de EU-instellingen ter voorbereiding van de 
toekomstige verslagen;

De tenuitvoerlegging van het strategisch kader en het actieplan van de Europese Unie

8. herhaalt zijn tevredenheid over het strategisch kader en het actieplan van de Europese 
Unie voor mensenrechten en democratie, dat in 2012 door de Raad werd goedgekeurd 
en dat het als een belangrijke mijlpaal beschouwt voor een koerswijziging op het vlak 
van ontwikkelingsbeleid en als herbevestiging van het engagement van de EU ten 
aanzien van de verdragsverplichting om de mensenrechten te integreren in het hele 
externe beleid van de EU "zonder uitzondering";

9. verzoekt de EDEO en de Commissie om een degelijk uitvoeringsverslag voor te 
bereiden over het eerste actieplan van de Europese Unie voor mensenrechten en 
democratie (2012-2014) en verzoekt de VV/HV en de EDEO de lidstaten, de
Commissie, het Parlement en het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de 
herziening en de raadplegingen die moeten resulteren in de goedkeuring van een nieuw 
actieplan, dat begin 2015 in werking moet treden; is verheugd over de discussies die 
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ertoe moeten leiden dat in het nieuwe actieplan de prioriteiten binnen de doelstellingen 
duidelijker worden gesteld, maar waarschuwt dat het ambitieniveau op het vlak van het 
integreren van de mensenrechten in alle EU-beleidsdomeinen niet mag worden 
verlaagd;

10. uit zijn specifieke bekommernis over de uitvoering van de in het strategisch kader 
gedane belofte om "de mensenrechten een centrale plaats te geven in de betrekkingen 
van de EU met alle derde landen, met inbegrip van haar strategische partners"; dringt er 
dan ook bij de VV/HV en de EDEO op aan gerichte aandacht te besteden aan het 
nakomen van deze belofte en ervoor te zorgen dat mensenrechten en democratie worden 
geïntegreerd in de betrekkingen van de EU met haar strategische partners in centrale 
gelegenheden zoals topvergaderingen en conclusies van de Raad;

Het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de EU voor mensenrechten

11. erkent het belang van het mandaat van de allereerste speciale vertegenwoordiger van de 
EU (SVEU) voor mensenrechten en het tot nog toe verrichte werk; moedigt de SVEU 
aan de zichtbaarheid en betrokkenheid van de EU bij multilaterale en regionale 
mensenrechtenmechanismen (de VN, de Raad van Europa, de OVSE, de ASEAN, de 
Afrikaanse Unie, de OIS) te blijven verhogen, de belangrijkste thematische prioriteiten 
van de EU te blijven bevorderen, met inbegrip van die in de recent aangenomen EU-
mensenrechtenrichtsnoeren, te blijven werken aan het stimuleren van het 
maatschappelijk middenveld in de hele wereld en te blijven bijdragen aan het 
integreren, de coherentie, de samenhang en de doeltreffendheid van het EU-
mensenrechtenbeleid;

12. vraagt de Raad als algemeen beginsel aan te nemen dat in het mandaat van de 
toekomstige geografische SVEU's wordt opgenomen dat zij moeten samenwerken met 
de SVEU voor mensenrechten;

13. vraagt de Raad de positie van de SVEU voor mensenrechten te institutionaliseren zodat 
dit een permanente functie kan worden;

Interne/externe samenhang in het EU-beleid inzake mensenrechten en democratie

14. benadrukt dat het mensenrechtenbeleid van de EU consistent moet voldoen aan de uit 
het Verdrag voortvloeiende verplichtingen, voor de nodige samenhang tussen het 
binnenlandse en het buitenlandse beleid moet zorgen en dubbele maatstaven moet 
vermijden; roept daarom op de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken over 
mensenrechten en strategische partners aan te nemen; vraagt in dit verband dat voor 
ambtenaren van de lidstaten en van de EU-instellingen gemeenschappelijke drempels 
worden vastgesteld op het gebied van mensenrechtenkwesties die zij minimaal aan de 
orde moeten stellen bij hun strategische tegenhangers;

EU-mensenrechtenbeleidsinstrumenten

Landenstrategieën inzake mensenrechten en de rol van de EU-delegaties

15. looft de EDEO voor de succesvolle voltooiing van de eerste reeks landenstrategieën 
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inzake mensenrechten, die met een grote betrokkenheid van de EU-delegaties werden 
ontwikkeld; betreurt evenwel het blijvend gebrek aan transparantie met betrekking tot 
de inhoud van de landenstrategieën; moedigt de EDEO aan indicatoren aan te nemen op 
basis waarvan hun doeltreffendheid kan worden geëvalueerd en de onderdelen van het 
jaarverslag over specifieke landen explicieter te beschouwen als uitvoeringsverslagen 
van de landenstrategieën; 

16. is verheugd over het bijna voltooide netwerk van contactpunten voor de mensenrechten 
en verbindingsfunctionarissen voor mensenrechtenverdedigers bij de EU-delegaties; 
verzoekt de VV/HV en de EDEO duidelijke operationele richtsnoeren over hun rol in de 
delegaties te ontwikkelen zodat zij hun potentieel volledig kunnen vervullen en 
geloofwaardige normen kunnen vaststellen en er samenhang tussen de EU-delegaties 
bestaat; 

Mensenrechtendialogen en -overleg

17. herhaalt zijn steun voor mensenrechtendialogen als een instrument van het EU-
mensenrechtenbeleid; erkent dat het waardevol is een mensenrechtendialoog aan te gaan 
ook met landen met ernstige mensenrechtenproblemen; benadrukt echter dat de EU 
duidelijke politieke conclusies moet trekken wanneer de mensenrechtendialogen geen 
positieve resultaten opleveren, en dat in deze gevallen meer nadruk moet worden gelegd 
op publieksdiplomatie om ervoor te zorgen dat de geloofwaardigheid van het EU-
mensenrechtenbeleid bij het publiek niet in het gedrang komt; waarschuwt voorts dat 
mensenrechtendiscussies niet mogen worden losgekoppeld van de dialogen op hoog 
politiek niveau;

EU-richtsnoeren inzake mensenrechten

18. is verheugd over de goedkeuring door de Raad van de EU-richtsnoeren voor de 
bevordering en de bescherming van het genot van alle mensenrechten door lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI), de richtsnoeren 
tot bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst en overtuiging, die 
allebei tijdens het verslagjaar 2013 zijn goedgekeurd, en de richtsnoeren over de 
vrijheid van meningsuiting online en offline, die in 2014 zijn goedgekeurd;

19. herinnert de EDEO en de Raad niettemin aan de uitdaging om de richtsnoeren toe te 
passen en herhaalt dat de toepassing van de EU-richtsnoeren op landenniveau moet 
worden geëvalueerd; moedigt de EDEO en de lidstaten eveneens aan voortdurende 
opleiding en bewustmaking te verstrekken aan het personeel van de EDEO en de EU-
delegaties alsook aan diplomaten van de lidstaten om ervoor te zorgen dat de EU-
richtsnoeren inzake mensenrechten, zoals bedoeld, bijdragen aan de beleidsvorming op 
het terrein;

Het EU-beleid ter ondersteuning van democratisering en verkiezingen 

20. benadrukt dat follow-up moet worden gegeven aan de verslagen en aanbevelingen van 
de verkiezingswaarnemingsmissies door deze te gebruiken als een "routekaart voor 
democratie" in het betrokken land en door de hoofdwaarnemer een speciale rol te geven 
bij de monitoring van deze follow-up van de aanbevelingen, en dat dit een coherent deel 
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moet uitmaken van de alomvattende democratieondersteunende aanpak van het 
Parlement en de steun van vaste organen van het Parlement (met inbegrip van de 
coördinatiegroep democratieondersteuning en verkiezingen) moet genieten;

21. verzoekt de EU te blijven werken aan de definitie van beste praktijken op dit vlak 
teneinde democratiseringsprocessen te steunen en te consolideren; moedigt de 
ontwikkeling aan van zowel beleidsinstrumenten als operationele instrumenten die in 
prioritaire landen moeten worden toegepast om maatregelen die de mensenrechten en 
democratie ondersteunen (met inbegrip van conflictpreventiemaatregelen en 
bemiddeling) op een coherente, flexibele en geloofwaardige manier in de EU-aanpak te 
integreren;

22. is tevreden over de verkennende werkzaamheden die negen EU-delegaties tot nog toe 
voor een land hebben uitgevoerd om meer coherentie te bereiken voor 
democratieondersteuning in de buitenlandse betrekkingen van de EU, waarvoor de 
aanzet werd gegeven in de conclusies van de Raad van 2009 en 2010 en zoals werd 
vastgelegd in het strategisch kader en het actieplan van de Europese Unie voor 
mensenrechten en democratie in 2012;

23. vraagt dat de Commissie en de EDEO de coördinatie verbeteren van de EU-actie met 
betrekking tot de tweede reeks van landen waarvoor verkennende werkzaamheden 
worden verricht, om ervoor te zorgen dat alle EU-instellingen deelnemen en hun 
expertise bundelen voor de doeltreffende verwezenlijking van democratieondersteuning 
in derde landen in overeenstemming met de alomvattende democratieondersteunende 
aanpak van het Parlement;

EU-steun voor verdedigers van de mensenrechten 

24. is tevreden over de specifieke conclusies van de Raad over mensenrechtenverdedigers 
naar aanleiding van de tiende verjaardag van de EU-richtsnoeren over 
mensenrechtenverdedigers; looft voorts de Commissie voor het verhoogd gebruik van 
middelen van het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (European 
Instrument for Democracy and Human Rights, EIDHR) als noodsubsidies aan 
mensenrechtenverdedigers die aan een onmiddellijke dreiging zijn blootgesteld, en 
moedigt de Commissie aan nieuwe manieren te blijven zoeken om 
mensenrechtenverdedigers te steunen;

25. herhaalt zijn verzoek aan de EDEO om ngo's, mensenrechtenverdedigers en 
burgeractivisten te blijven verdedigen door de doeltreffendheid van de EU-
mensenrechtendialogen te verhogen en de thematische prioriteiten en richtsnoeren 
inzake mensenrechten van de EU te bevorderen; raadt in dit verband aan campagnes te 
organiseren om mensenrechtenverdedigers ook in de meer afgelegen gebieden van 
derde landen te bereiken, teneinde bij te dragen tot de uitvoering van de EU-
beleidsdoelstellingen;

26. verzoekt de EDEO en de EU-delegaties een pragmatische politieke dialoog aan te gaan 
met mensenrechtenverdedigers en zo de beste manier te vinden om een omgeving te 
steunen die bevorderlijk is voor hun werk; vraagt de EU haar actieve diplomatie in 
derde landen te verbeteren en de positie van de contactpunten voor de mensenrechten te 
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versterken om mensenrechten in het dagelijkse politieke werk van de EU-delegaties te 
integreren door de namen van politieke gevangenen systematisch ter sprake te brengen, 
proceswaarnemingen uit te voeren en gevangenisbezoeken af te leggen; benadrukt dat 
de EU publieksdiplomatie moet gebruiken om mensenrechtenverdedigers te steunen en 
de vrijlating van gevangengezette mensenrechtenactivisten te vragen;

EU-steun voor universele mensenrechten en multilaterale mensenrechtenorganisaties

27. herhaalt het engagement van het Parlement en de Subcommissie mensenrechten ter 
ondersteuning van een sterk multilateraal mensenrechtensysteem onder auspiciën van de 
Verenigde Naties, met inbegrip van de Derde Commissie van de Algemene 
Vergadering, de Mensenrechtenraad (MRR), het Bureau van de Hoge Commissaris voor 
de mensenrechten en soortgelijke gespecialiseerde VN-agentschappen, zoals de IAO;

28. herhaalt zijn eenduidige voorkeur vóór de institutionalisering van zijn aanwezigheid bij 
de zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN), zoals werd 
gesteld in zijn resolutie van 7 februari 2013 over de 22e zitting van de 
Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, en is van mening dat het EP een delegatie 
moet blijven sturen naar relevante zittingen van de MRR en de AVVN;

29. herhaalt dat de EU actief moet deelnemen aan alle VN-mensenrechtenmechanismen, 
vooral de Derde Commissie van de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad; 
spoort de EU-lidstaten aan hieraan invulling te geven door steun te verlenen aan en het 
initiatief te nemen voor resoluties, actief deel te nemen aan debatten en interactieve 
dialogen, en verklaringen af te leggen; spreekt krachtig zijn steun uit voor de 
toenemende deelname van de EU aan interregionale initiatieven;

30. benadrukt opnieuw het belang van doeltreffende coördinatie en samenwerking tussen de 
EDEO, de Commissie en de EU-lidstaten op het gebied van mensenrechtenkwesties; 
spoort de EDEO aan om, met name via de EU-delegaties in New York en Genève, de 
samenhang van het EU-optreden te vergroten door middel van tijdig en inhoudelijk 
overleg teneinde het EU-standpunt met één stem te brengen;

31. wijst er opnieuw op hoe belangrijk het is om de in New York en Genève uitgevoerde 
werkzaamheden in de context van de AVVN, de Derde Commissie en de MRR te 
integreren in de relevante interne en externe activiteiten van de EU teneinde samenhang 
te garanderen;

EU-beleid inzake internationale strafrechtspleging en het Internationaal Strafhof

32. herhaalt zijn volledige steun voor de werkzaamheden van het Internationaal Strafhof die 
erop zijn gericht een einde te maken aan de straffeloosheid ten aanzien van plegers van 
de ernstigste misdaden die de internationale gemeenschap aangaan; blijft alert voor 
pogingen om de legitimiteit van het ICC te ondermijnen; beschouwt het groeiende 
aantal staten dat partij is als een belangrijke ontwikkeling voor de versterking van het 
universele karakter van het Hof; is ingenomen met de ratificatie van het Statuut van 
Rome door Ivoorkust in februari 2013;

33. betreurt het dat het Statuut van Rome van het internationaal Strafhof nog niet is 
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opgenomen in de lijst van verdragen die vereist zijn voor de SAP+-status, zoals vermeld 
in de nieuwe SAP-verordening; merkt op dat een aantal SAP+-aanvragers geen partij is 
bij het statuut of dit niet heeft geratificeerd (bv. Armenië en Pakistan); herhaalt zijn 
aanbeveling dat het Statuut van Rome moet worden toegevoegd aan de toekomstige lijst 
van verdragen;

34. herhaalt zijn verzoek aan de EU om een gemeenschappelijk standpunt aan te nemen 
over het misdrijf agressie en de Kampala-amendementen en roept de EU-lidstaten op 
hun nationale wetgeving spoedig in overeenstemming te brengen met de definities in de 
Kampala-amendementen en andere verplichtingen in het kader van het Statuut van 
Rome, zodat lidstaten nationale onderzoeken en vervolgingen kunnen uitvoeren en de 
samenwerking met het ICC kan worden versterkt;

EU-actie tegen de doodstraf

35. keert zich ondubbelzinnig tegen de doodstraf en spoort de EU en de lidstaten aan de 
mondiale afschaffing ervan als de kern van hun beleid te beschouwen; dringt er bij de 
EDEO op aan waakzaam te blijven voor ontwikkelingen in alle landen van de wereld en 
alle beschikbare middelen om invloed uit te oefenen te gebruiken;

36. uit zijn bezorgdheid over de gemelde toename van het aantal executies wereldwijd van 
2012 ten opzichte van 2013, hoewel in een steeds kleiner aantal landen executies 
worden uitgevoerd; roept de EU op actie te nemen tegen het blijvend hoge aantal 
terechtstellingen in China en Iran, de hervatting van de executies in 2013 in Indonesië, 
Koeweit, Nigeria en Vietnam en de opvallende toename van het aantal gemelde 
executies in Irak en Saoedi-Arabië;

37. stelt vast dat in de Verenigde Staten de discussie over de willekeur en vatbaarheid voor 
fouten van de doodstraf weer is opgeflakkerd, dat campagne wordt gevoerd om de 
stroom van voor executies gebruikte stoffen van Europa naar de VS tegen te gaan en dat 
de staat Maryland in 2013 de doodstraf heeft afgeschaft; moedigt de VV/HV, de EUSV 
en de EDEO aan een dialoog aan te gaan met de Amerikaanse federale regering en de 
regeringen van de staten om het verdwijnen van de doodstraf te doen versnellen in de 
Verenigde Staten, waar alle 80 terdoodveroordelingen van 2013 in slechts 2% van de 
districten van het hele land werden uitgesproken en alle 39 terechtstellingen in ongeveer 1% 
van alle districten hebben plaatsgevonden;

38. moedigt de Commissie aan gebruik te maken van de nieuwe flexibiliteit die nu door het 
Europees instrument voor democratie en mensenrechten wordt geboden, teneinde nieuwe 
manieren te zoeken om campagne te voeren voor de afschaffing van de doodstraf en acties 
ter voorkoming van terdoodveroordelingen of terechtstellingen te ondersteunen;

EU-actie tegen marteling en andere wrede, onmenselijke en vernederende behandeling of 
straf

39. dringt er bij de VV/HV en de EDEO op aan om de EU-inspanningen ter bestrijding van 
marteling en andere wrede, onmenselijke en vernederende behandeling of straf op te 
voeren gezien het stijgend aantal recente meldingen van de wijdverspreide praktijk van 
foltering en mishandeling in de hele wereld;
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40. spoort de EDEO aan veel aandacht te besteden aan de landenconclusies van het VN-
Comité tegen Foltering en van het Comité inzake de voorkoming van folteringen van de 
Raad van Europa en deze bezorgdheden tijdens politieke dialogen met de betrokken 
landen en in openbare verklaringen systematisch ter sprake te brengen; roept de EDEO 
en de lidstaten ook op een doeltreffender uitvoeringsplan te ontwikkelen voor de 
richtsnoeren voor een EU-beleid ten aanzien van derde landen inzake foltering en 
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing;

Mensenrechten in handelsovereenkomsten en andere internationale overeenkomsten van 
de EU

41. herhaalt zijn verzoek om mensenrechtenclausules op te nemen in internationale 
overeenkomsten van de EU met derde landen, met inbegrip van 
handelsovereenkomsten, en vraagt dat de toepassing van deze clausules effectief wordt 
gecontroleerd en dat over de mensenrechtenaspecten van de overeenkomsten verslag 
wordt gelegd aan de relevante commissie van het Parlement;

Bedrijfsleven en mensenrechten

42. steunt krachtig de uitvoering van de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de 
mensenrechten; wijst erop dat het belangrijk is maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) te bevorderen, ook bij bedrijfsactiviteiten buiten de EU, en ervoor 
te zorgen dat in de volledige toeleveringsketen maatschappelijk verantwoord wordt 
ondernomen; vindt dat de Europese ondernemingen en hun dochterondernemingen en 
onderaannemers een sleutelrol moeten spelen in de wereldwijde bevordering en 
verspreiding van de internationale normen inzake ondernemerschap en mensenrechten;

43. vraagt de Commissie en de EDEO de EU-delegaties over de hele wereld aan te sporen 
de dialoog aan te gaan met EU-bedrijven om de eerbiediging van de mensenrechten te 
bevorderen en ervoor te zorgen dat "bedrijfsleven en mensenrechten" wordt opgenomen 
in de lijst van focusthema's van de lokale oproepen tot het indienen van voorstellen voor 
het Europees instrument voor democratie en mensenrechten;

44. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om regelmatig verslag te leggen over de 
uitvoering van de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten door de 
EU-lidstaten, met inbegrip van hun nationale actieplannen; betreurt het dat de 
Commissie weinig vorderingen heeft geboekt bij het inwilligen van het verzoek van het 
Parlement om wetgeving voor te stellen die ondernemingen uit de EU zou verplichten 
ervoor te zorgen dat zij met hun aankopen geen daders van conflicten of ernstige 
mensenrechtenschendingen steunen;

45. verzoekt de Commissie en de EDEO sterke initiatieven te nemen om ervoor te zorgen 
dat slachtoffers van mensenrechtenschendingen die verband houden met 
bedrijfsactiviteiten buiten de EU, een betere toegang tot de rechter hebben;

46. verzoekt de EU de nieuwe initiatieven ter conclusie van een juridisch bindend 
internationaal instrument over het bedrijfsleven en mensenrechten binnen het VN-stelsel 
te steunen en vanaf het prille begin bij het debat hierover betrokken te zijn;
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EU-actie ter garantie van de vrijheid van meningsuiting online en offline en ter beperking 
van de impact van bewakingstechnologieën op de mensenrechten

47. erkent dat de snelle ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologieën 
veranderingen heeft teweeggebracht voor de omgeving waarin de vrijheid van 
meningsuiting in de hele wereld wordt uitgeoefend, en zowel grote voordelen als 
ernstige zorgen met zich mee heeft gebracht; is in dit verband verheugd over het feit dat 
de Raad in mei 2014 de specifieke EU-richtsnoeren over de vrijheid van meningsuiting 
online en offline heeft goedgekeurd;

48. uit zijn bezorgdheid over de verspreiding van monitor- en filtertechnologieën, die een 
steeds grotere bedreiging vormen voor mensenrechten- en democratieactivisten in 
autocratische landen en waarover in democratische landen ook vragen in verband met 
privacyrechten gesteld worden, zelfs wanneer ze worden gebruikt onder het mom van 
legitieme doeleinden, zoals terrorismebestrijding of ordehandhaving;

49. uit zijn waardering voor het feit dat de Commissie in juni 2013 de ICT-sectorgids over 
de uitvoering van de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten heeft 
gepubliceerd; blijft echter bezorgd over de handel in producten en diensten die dienen 
om de toegang tot het internet te blokkeren of de massabewaking en -monitoring van 
internetverkeer en mobiele communicatie of de inmenging in privégesprekken mogelijk 
maken; vraagt derhalve dat in deze sector algemene richtsnoeren voor de controle op de 
uitvoer worden aangenomen, op basis van de ervaring van soortgelijke acties die de EU 
in specifieke gevallen heeft genomen;

50. vraagt de Commissie haar steun te blijven verlenen aan initiatieven voor de 
ontwikkeling en verspreiding van digitale beveiligingstechnologieën om de positie van 
mensenrechtenverdedigers te versterken via beveiligde mechanismen voor het vergaren, 
coderen en opslaan teneinde monitoring door repressieve regeringen te voorkomen;

EU-steun voor het maatschappelijk middenveld en voor de vrijheid van vergadering en 
vereniging

51. uit zijn ernstige bezorgdheid over het feit dat in veel landen over de hele wereld steeds 
minder ruimte is voor legitieme actie van het maatschappelijk middenveld; beschouwt 
een vrije burgermaatschappij als één van de fundamenten voor de bescherming van en 
steun voor de mensenrechten en democratische waarden in alle samenlevingen;

52. roept de EU en de lidstaten op hun toezicht op de inperkingen van de vrijheid van 
vergadering en vereniging te verscherpen en al deze inperkingen duidelijk en snel te 
veroordelen, ook een verbod op organisaties uit het maatschappelijk middenveld, een 
agressief gebruik van de wetgeving inzake smaad en andere beperkende wetten, 
buitensporige vereisten inzake registratie en rapportage, zeer beperkende regels over 
buitenlandse financiering of een verbod voor ngo's om deel te nemen aan politieke 
activiteiten of contacten te onderhouden met buitenlanders;

53. herhaalt ermee in te stemmen om de meerderheid van de middelen van het EIDHR toe 
te kennen aan de ondersteuning van mensenrechtenverdedigers en acties van het 
maatschappelijk middenveld in de hele wereld;
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Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst of overtuiging

54. veroordeelt alle geweld en discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging; uit zijn 
ernstige bezorgdheid over de voortdurende meldingen van geweld tegen en 
discriminatie van religieuze minderheden in de hele wereld; benadrukt dat de vrijheid 
van gedachte, geweten, godsdienst of overtuiging een fundamenteel mensenrecht is dat 
nauw samenhangt met andere mensenrechten en grondvrijheden en het recht om te 
geloven of niet te geloven omvat, evenals de vrijheid om een theïstisch, niet-theïstisch 
of atheïstisch geloof te belijden en het recht om een geloof naar keuze aan te nemen, te 
wijzigen en ervan afstand te doen of het opnieuw aan te nemen;

55. is verheugd dat tijdens de verslagperiode (het jaar 2013) de EU-richtsnoeren tot 
bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst en overtuiging werden 
goedgekeurd en vraagt de EU-instellingen en -lidstaten bijzondere aandacht te besteden 
aan de uitvoering van deze richtsnoeren zowel in internationale en regionale fora als in 
bilaterale betrekkingen met derde landen;

Rechten van vrouwen en meisjes

56. is verheugd over de steun van de EU aan de VN-resoluties over genderkwesties, met 
name over de bestrijding van geweld tegen vrouwen, over de discriminatie van 
vrouwen, over de rol van de vrijheid van mening en meningsuiting voor de emancipatie 
van de vrouw, en aan de VN-verklaringen over het huwelijk op jonge leeftijd en het 
gedwongen huwelijk en over vrouwelijke genitale verminking;

57. verzoekt de EU actief deel te nemen aan de 59e zitting van de VN-Commissie voor de 
Status van de Vrouw en zich te blijven verzetten tegen elke poging om de verklaring 
van Peking en het bijbehorende actieprogramma te ondermijnen, met betrekking tot 
onder meer toegang tot onderwijs en gezondheidszorg als fundamentele mensenrechten 
en seksuele en reproductieve rechten;

58. veroordeelt opnieuw elke vorm van misbruik van en geweld tegen vrouwen, 
inzonderheid het gebruik van seksueel geweld als oorlogswapen en huiselijk geweld; 
vraagt dan ook aan alle leden van de Raad van Europa het Verdrag inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te
ondertekenen en te ratificeren; vraagt de EU zelf tot het verdrag toe te treden om te 
zorgen voor samenhang tussen de interne en externe maatregelen van de EU op het vlak 
van geweld tegen vrouwen;

59. veroordeelt ten stelligste het gebruik van seksueel geweld tegen vrouwen als 
oorlogstactiek, waaronder misdrijven als massale verkrachting, seksuele slavernij, 
gedwongen prostitutie, genderspecifieke misdrijven zoals genitale verminking, 
mensenhandel, vroegtijdige en gedwongen huwelijken, eremoord en alle andere vormen 
van seksueel geweld van vergelijkbare ernst; blijft in dit verband uiterst bezorgd over de 
situatie in het gebied van de Grote Meren in Afrika; geeft uiting aan zijn steun aan de 
werkzaamheden van UN Women, van de speciale VN-rapporteur inzake geweld tegen 
vrouwen en de oorzaken en gevolgen daarvan, alsmede van de speciale VN-rapporteur 
inzake conflictgerelateerd seksueel geweld;
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60. wijst erop dat gendergerelateerde misdaden en misdaden van seksueel geweld in het 
Statuut van Rome zijn opgenomen als oorlogsmisdaden, misdaden tegen de 
menselijkheid of handelingen die de grondslag vormen voor genocide of foltering; is in 
dit verband ingenomen met resolutie 2106 (2013) van de VN-Veiligheidsraad over de 
preventie van seksueel geweld in conflictgebieden, die op 24 juni 2013 werd 
aangenomen en waarin wordt bevestigd dat het Internationaal Strafhof een cruciale rol 
speelt in de strijd tegen straffeloosheid met betrekking tot seksuele en op gender 
gebaseerde misdaden; dringt er bij de EU op aan de tenuitvoerlegging van deze 
beginselen ten volle te ondersteunen;

61. herinnert aan de toezegging van de EU om mensenrechten en genderaspecten te 
integreren in GVDB-missies, overeenkomstig de op dit punt cruciale resoluties°1325 en 
1820 van de VN-Veiligheidsraad betreffende vrouwen, vrede en veiligheid; herhaalt in 
dit verband zijn verzoek aan de EU en de lidstaten om in het proces van de 
totstandbrenging van duurzame verzoening de systematische deelname van vrouwen als 
een essentieel onderdeel van een vredesproces te ondersteunen en om te erkennen dat er 
genderperspectieven moeten worden aangebracht in conflictpreventie, 
vredeshandhaving, humanitaire hulpverlening en wederopbouw na conflicten;

Mensenrechten en corruptie

62. houdt voor ogen dat corruptie een schending van de mensenrechten is en dat de 
Europese Unie een exclusieve bevoegdheid heeft geëist voor de ondertekening van het 
VN-verdrag tegen corruptie (UN Convention against Corruption, UNCAC);

63. betreurt het dat er tot nog toe geen gevolg werd gegeven aan het verzoek van het 
Parlement aan de VV/HV om een EU-actieplan tegen corruptie voor te stellen om de 
UNCAC-aanbevelingen doeltreffend te monitoren, onder meer de plicht van de lidstaten 
om informatie over corruptie bekend te maken en te verspreiden, de oprichting van 
kanalen voor het melden van deze schendingen en van een rechtskader voor de 
bescherming van getuigen, en de participatie van het maatschappelijk middenveld;

64. vraagt de Commissie innovatieve financiële mechanismen te ontwikkelen om fiscale 
hervormingen door te voeren en de strijd tegen corruptie, illegale geldstromen en 
belastingontduiking te versterken; spoort in dit verband aan publiek-private 
partnerschappen en het combineren van subsidies en leningen in overweging te nemen 
en landen te helpen ontwikkelen om hun nationale hulpbronnen beter te benutten; vraagt 
een internationale belasting op financiële transacties, die als aanvullende 
financieringsbron voor ontwikkeling kan dienen, en herinnert de EU-lidstaten eraan dat 
zij reeds zijn overeengekomen op nationaal niveau een heffing op financiële transacties 
in te voeren en een deel van de inkomsten te besteden aan de financiering van mondiale 
collectieve goederen, waaronder ontwikkeling;

65. herhaalt zijn verzoek aan de EU en haar lidstaten om steun te verlenen aan de instelling 
van een speciale VN-rapporteur voor financiële criminaliteit, corruptie en 
mensenrechten;

LGBTI-rechten
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66. wijst erop dat in 78 landen homoseksualiteit nog steeds strafbaar is, met inbegrip van 
zeven landen waar hiervoor de doodstraf geldt; veroordeelt ten stelligste de recente 
toename van discriminerende wetgeving en praktijken en gewelddaden tegen personen 
op basis van hun seksuele geaardheid en genderidentiteit in de wereld en meer bepaald 
in Nigeria en Oeganda; spoort aan nauw toezicht uit te oefenen op de situatie in Nigeria, 
Oeganda, India en Rusland, waar nieuwe wetten of recente juridische ontwikkelingen 
een serieuze bedreiging vormen voor de vrijheid van seksuele minderheden; spreekt 
nogmaals zijn steun uit voor de voortdurende werkzaamheden van de hoge commissaris 
voor de mensenrechten ter bestrijding van deze discriminerende wetten en praktijken, en 
voor de werkzaamheden van de VN op dit gebied in het algemeen;

67. is verheugd over de aanneming door de Raad van de richtsnoeren voor de bevordering 
en de bescherming van het genot van alle mensenrechten door lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI); roept de EDEO 
en de Commissie op de kwestie van LGBTI-rechten ter sprake te brengen tijdens 
politieke en mensenrechtendialogen met derde landen en in multilaterale fora; benadrukt 
hoe belangrijk het is dat de Commissie en de EDEO de kwestie van LGBTI-rechten ter 
sprake blijven brengen tijdens politieke en mensenrechtendialogen en het EIDHR 
gebruiken om organisaties die LGBTI-rechten verdedigen, te steunen door deze in staat 
te stellen homofobe wetten en discriminatie ten aanzien van LGBTI aan te vechten, het 
grote publiek bewust te maken van de discriminatie en het geweld waaraan personen 
met een andere seksuele geaardheid blootstaan, deze discriminatie te bestrijden en 
noodhulp te bieden (zowel psychologische als medische bijstand, alsmede bemiddeling 
en hulp bij re-integratie) aan degenen die daaraan behoefte hebben;

68. is verheugd dat in steeds meer landen het huwelijk van personen van hetzelfde geslacht 
of het geregistreerd partnerschap van personen van hetzelfde geslacht wordt erkend, 
hetgeen momenteel het geval is in 17 landen in de wereld; moedigt de EU-instellingen 
en -lidstaten aan te blijven bijdragen aan de erkenning van het huwelijk of geregistreerd 
partnerschap van personen van hetzelfde geslacht als een kwestie van politieke, sociale, 
mensen- en burgerrechten;

69. is verheugd over het feit dat de Moldavische wet waardoor "het verkondigen van andere 
relaties dan die met betrekking tot huwelijk en gezin" wordt verboden, in oktober 2013 
werd ingetrokken, en roept Litouwen en Rusland op het Moldavische voorbeeld te 
volgen; betreurt het resultaat van het Kroatische referendum van december 2013, waarin 
werd ingestemd met een constitutioneel verbod op het huwelijk van personen van 
hetzelfde geslacht; benadrukt dat dergelijke referenda bijdragen tot een klimaat van 
homofobie en discriminatie; is van mening dat de grondrechten van LGBTI beter 
worden beschermd indien zij toegang hebben tot wettelijke instellingen zoals 
samenwoning, geregistreerd partnerschap en huwelijk;

Rechten van personen met een handicap

70. is ingenomen met de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met 
een handicap; herhaalt hoe belangrijk het is dat zowel de lidstaten als de EU-
instellingen dit efficiënt ten uitvoer leggen en benadrukt in het bijzonder dat de rechten 
van personen met een handicap op geloofwaardige wijze in alle EU-beleidsinstrumenten 
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moeten worden geïntegreerd, vooral met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking;

Rechten van het kind 

71. is ingenomen met de samenwerking van de EU met UNICEF, die heeft geleid tot een 
toolkit voor het integreren van de rechten van het kind in ontwikkelingssamenwerking; 
is ingenomen met het feit dat het geld dat de EU voor de Nobelprijs heeft ontvangen, 
wordt gebruikt om kinderen in conflictsituaties bij te staan; is verheugd over de 
deelname van de EU in oktober 2013 aan de derde mondiale conferentie over 
kinderarbeid in Brasilia en de deelname aan de onderhandelingen over een tripartiete 
verklaring over kinderarbeid;

72. verzoekt de Commissie en de EDEO actie te blijven ondernemen op het vlak van de 
rechten van het kind, met speciale aandacht voor geweld tegen kinderen, met inbegrip 
van foltering, aangezien organisaties als UNICEF en Amnesty International melding 
hebben gemaakt van gevallen van foltering en gevangenschap van kinderen; vraagt 
kwesties als dwangarbeid van kinderen, kinderhuwelijken, de inlijving van kinderen bij 
gewapende groepen en hun ontwapening, rehabilitatie en re-integratie en het probleem 
van kinderen die van hekserij worden beschuldigd, op de agenda te plaatsen van de 
mensenrechtendialoog met de betrokken landen; benadrukt dat het belangrijk is om van 
de rechten van het kind een prioriteit te maken in het buitenlands beleid van de EU;

73. benadrukt nogmaals de noodzaak van intensievere inspanningen voor de 
tenuitvoerlegging van de herziene uitvoeringsstrategie ten aanzien van de EU-
richtsnoeren over kinderen en gewapende conflicten; spoort de EU aan de 
samenwerking met de speciale vertegenwoordiger van de VN voor door gewapende 
conflicten getroffen kinderen verder te verdiepen; roept op tot de universele ratificatie 
van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en in het bijzonder het derde 
Facultatieve Protocol, zodat kinderen klachten kunnen indienen bij de VN-commissie 
voor de rechten van het kind;

EU-actie op het vlak van migratie en vluchtelingen

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere beleidslijnen moeten worden ontwikkeld om 
dringende kwesties in verband met migranten, vluchtelingen en asielzoekers aan te 
pakken op een manier die strookt met internationaal recht inzake de mensenrechten en 
fundamentele menselijke waardigheid, en vraagt de EU te zorgen voor doeltreffende 
gemeenschappelijke normen op het gebied van opvangprocedures in de hele EU, 
teneinde de zwaksten te beschermen; nodigt de VV/HV, het lid van de Commissie dat 
belast is met Migratie en Binnenlandse Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten een 
echte geest van samenwerking en billijke lastenverdeling te bevorderen teneinde de 
veelvoudige uitdagingen die op dit domein blijven bestaan, het hoofd te bieden; 
herinnert aan het engagement van de Commissie om gepaste legale migratiekanalen te 
ontwikkelen en vraagt hiertoe de Dublin-verordening te herzien, waardoor een 
onevenredige verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de lidstaten met buitengrenzen van 
de Unie en de mogelijkheden van migranten om asiel te vragen en te krijgen worden 
gehinderd;

75. vraagt dat de Commissie en de EDEO actief deelnemen aan het debat over de term 
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"klimaatvluchteling", met inbegrip van de mogelijke juridische definitie in het 
internationale recht of in enige juridisch bindende internationale overeenkomst;

Mensenrechten en ontwikkeling

76. vraagt om een gemeenschappelijke beleidsaanpak van de EU om het probleem van 
landroof aan te pakken; merkt op dat het feit dat aan de armen op het platteland en in de 
steden de toegang tot land en natuurlijke hulpbronnen wordt ontzegd, één van de 
belangrijkste redenen voor honger en armoede in de wereld is, hetgeen een impact heeft 
op het genot door de lokale gemeenschappen van hun mensenrechten en van hun recht 
op geschikte voeding; is ingenomen over het feit dat de EU betrokken is bij de 
ontwikkeling van de vrijwillige richtsnoeren voor verantwoord beheer van 
bodemgebruik, visserij en bosbouw, die onder auspiciën van de Verenigde Naties zijn 
aangenomen; benadrukt niettemin dat mensenrechten- en 
armoedebestrijdingsoverwegingen dringend moeten worden geïntegreerd in de 
besluitvorming over de aankoop of langdurige pacht van grote stukken grond door 
investeerders; beschouwt de reactie van de EU op deze kwestie als een belangrijke test 
voor haar belofte om in haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in de richting van een 
op recht gebaseerde aanpak te evolueren;

Sterker optreden van het Europees Parlement inzake de mensenrechten

77. herhaalt zijn belofte om de eigen procedures, processen en structuren van het Parlement 
te blijven verbeteren teneinde ervoor te zorgen dat mensenrechten en democratie 
centraal staan in zijn acties en beleid; is bovendien van mening dat de doeltreffende 
samenwerking van het hele Parlement en het integreren van de mensenrechten 
noodzakelijk zijn opdat de Subcommissie mensenrechten haar missie kan vervullen om, 
zoals vastgelegd in het Reglement, "te zorgen voor de samenhang tussen alle externe 
beleidsmaatregelen van de Unie en haar beleid inzake de mensenrechten";

78. vraagt dat de Conferentie van delegatievoorzitters in samenwerking met de 
Subcommissie mensenrechten de richtsnoeren voor interparlementaire delegaties van 
het EP over bevordering van de mensenrechten en democratie herzien; raadt in dit 
verband aan dat tijdens delegatiebezoeken naar derde landen mensenrechtenkwesties, 
vooral van individuele gevallen waarnaar in resoluties van het Parlement wordt 
verwezen, systematischer ter sprake worden gebracht en dat acties waarvan de 
Subcommissie mensenrechten op de hoogte wordt gesteld, worden gemeld schriftelijk 
en, wanneer politiek gerechtvaardigd, via een specifieke debriefingssessie;

79. benadrukt dat er voortdurend moet worden gereflecteerd over de meest gepaste 
manieren om de geloofwaardigheid, zichtbaarheid en doeltreffendheid te verhogen van 
de EP-resoluties waarin inbreuken op de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat 
worden veroordeeld;

80. spoort de discussie aan over de mogelijkheid om de verschillende instrumenten van het 
Parlement ter ondersteuning en bevordering van de mensenrechten in één strategisch 
document op te nemen, dat het Parlement tijdens een plenaire vergadering moet 
goedkeuren;
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* * *
81. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de EUSR voor de mensenrechten, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten, de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de voorzitter van de 69e 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de voorzitter van de VN-
Mensenrechtenraad, de hoge VN-commissaris voor de mensenrechten en de hoofden 
van de EU-delegaties.


