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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och 
Europeiska unionens politik på området
(2014/2216(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och 
FN:s övriga konventioner om och instrument för mänskliga rättigheter,

– med beaktande av artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

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

– med beaktande av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 
2013, som antogs av rådet den 23 juni 2014,

– med beaktande av årsrapporten om de viktigaste aspekterna och de grundläggande 
valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 2013, 
som rådet ställde sig bakom den 22 juli 2014,

– med beaktande av kommissionens årsrapport 2014 om genomförandet av Europeiska 
unionens utvecklings- och biståndspolitik under 2013 (COM(2014)0501), som antogs 
den 13 augusti 2014, samt de åtföljande dokumenten, 

– med beaktande av sin resolution av den 11 december 2013 om årsrapporten om 
mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2012 och Europeiska unionens politik på 
området1,

– med beaktande av Europeiska unionens riktlinjer om mänskliga rättigheter, särskilt 
riktlinjerna för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer) (antagna av rådet den 
24 juni 2013), riktlinjerna för främjande och skydd av religions- och trosfrihet (antagna 
av rådet den 24 juni 2013) och riktlinjerna om yttrandefrihet online och offline (antagna 
den 12 maj 2014),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 23 juni 2014 om tioårsdagen för Europeiska 
unionens riktlinjer om människorättsförsvarare,

– med beaktande av sin resolution om Europeiska unionens politik till förmån för 
människorättsförsvarare, som antogs den 17 juni 20102,

                                               
1 Antagna texter P7_TA(2013)0575.
2 EUT C 236 E, 12.8.2011, s. 69.
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– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2014 om EU:s prioriteringar inför det 
25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter1,

– med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 2 april 2014 om FN:s 
generalförsamlings 69:e session2,

– med beaktande av sin resolution av den 17 november 2011 om EU:s stöd till 
Internationella brottmålsdomstolen: utmaningar och svårigheter3,

– med beaktande av sin resolution av den 17 juli 2014 om aggressionsbrott4,

– med beaktande av sin resolution av 7 juli 2011 om EU:s utrikespolitik till stöd för 
demokratisering5,

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 20 december 2012 
(A/RES/67/176) om ett moratorium för tillämpning av dödsstraffet, 

– med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2014 om utrotande av tortyr i hela 
världen6,

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

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

– med beaktande av FN:s Guiding Principles on Business and Human Rights:
Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework, som FN:s 
råd för mänskliga rättigheter ställde sig bakom i sin resolution nr 17/4 av den 
16 juni 2011,

– med beaktande av den informations- och kommunikationstekniska sektorsvägledning 
(Sector Guide) om FN:s Implementing the UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights som kommissionen offentliggjorde den 17 juni 2013,

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om företagens sociala ansvar 
och miljöansvar vid internationella handelsavtal7,

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter 
samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal8,

                                               
1 Antagna texter P7_TA(2014)0252.
2 Antagna texter P7_TA(2014)0259.
3 EUT C 59 E, 28.2.2012, s. 150.
4 Antagna texter P7_TA(2014)0013.
5 EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 165.
6 Antagna texter P7_TA(2014)0206.
7 EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
8 EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
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– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om den internationella 
handelspolitiken inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför1,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 14 maj 2012 Att göra EU:s utvecklingspolitik 
mer effektiv: en agenda för förändring,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 5 mars 2014 från 
kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik (JOIN(2014)8) till Europaparlamentet och rådet 
Ansvarsfull anskaffning av mineraler från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden: mot en integrerad EU-strategi,

– med beaktande av FN:s konvention mot korruption,

– med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2013 om korruption inom den 
offentliga och den privata sektorn: inverkan på mänskliga rättigheter i tredjeländer2,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 12 maj 2014 om EU:s övergripande strategi,

– med beaktande av sin rekommendation av den 18 april 2013 till rådet om FN:s princip 
om ”skyldigheten att skydda” (R2P)3,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandena från 
utskottet för utveckling och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män (A8-0000/2014), och av följande skäl:

A. Genom artikel 21 i EU-fördraget stärktes ytterligare EU:s åtagande att verka i 
internationella sammanhang utgående från principerna om demokrati, rättsstaten, de 
mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas allmängiltighet och odelbarhet, 
respekt för människors värde, jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i 
Förenta nationernas stadga, i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och i folkrätten.

B. Respekt för samt främjande och skydd av de mänskliga rättigheternas allmängiltighet 
och odelbarhet utgör hörnstenarna i EU:s åtgärder på den internationella arenan.

C. EU:s trovärdighet i de yttre förbindelserna kommer att stärkas genom att konsekvensen 
ökar mellan EU:s interna och externa politik på området för mänskliga rättigheter.

D. Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, som nyligen tillträdde, har uppgett att de mänskliga rättigheterna 
kommer att vara en av hennes övergripande prioriteringar och att hon har för avsikt att 

                                               
1 EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
2 Antagna texter, P7_TA(2013)0394.
3 Antagna texter, P7_TA(2013)0180.
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använda dem som ett riktmärke i alla förbindelser med tredjeländer. Hon har även 
upprepat EU:s åtagande att utan undantag främja de mänskliga rättigheterna på alla 
utrikespolitiska områden. Ett antagande av EU:s nya handlingsplan för mänskliga 
rättigheter och demokrati samt ett nytt mandat för EU:s särskilda representant för 
mänskliga rättigheter kommer att ingå i EU:s agenda i början av 2015.

E. Den 23 juni 2014 antog rådet EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i 
världen 2013, som omfattar det första hela året av genomförande av EU:s strategiska 
ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati. 2013 var också det 
första hela året för det nya mandatet för EU:s särskilda representant för mänskliga 
rättigheter.

F. EU:s årsrapport och de händelser som inträffat efter den period som rapporten omfattar 
påminner oss mycket tydligt om de allvarliga konsekvenser som bristande respekt för de 
mänskliga rättigheterna får för människor. Det ger även upphov till stora materiella och 
budgetrelaterade kostnader för EU när den bristande respekten för de mänskliga 
rättigheterna och avsaknaden av legitimt demokratiskt deltagande leder till instabilitet, 
sönderfallande stater, humanitära kriser och väpnade konflikter, dvs. företeelser som 
unionen är skyldig att reagera på.

G. EU:s engagemang för effektiv multilateralism, med FN i centrum, är en väsentlig del av 
EU:s utrikespolitik och grundar sig på övertygelsen att ett multilateralt system som 
baseras på universella regler och värderingar är bäst lämpat för att hantera globala 
kriser, utmaningar och hot.

H. Europeiska unionen och dess medlemsstater har varit trofasta bundsförvanter till 
Internationella brottmålsdomstolen sedan den inrättades, samt gett den ekonomiskt, 
politiskt, diplomatiskt och logistiskt stöd och samtidigt arbetat för att både göra 
Romstadgan allmängiltig och försvara dess integritet i syfte att stärka 
brottmålsdomstolens oberoende.

I. I sin resolution av den 17 juli 2014 upprepade parlamentet sitt starka stöd för antagandet 
av Kampalaändringarna till Romstadgan, inbegripet ändringarna avseende 
aggressionsbrott, och uppmanade samtliga medlemsstater att ratificera dem och 
införliva dem i sin nationella lagstiftning. Ändringarna avseende aggressionsbrott 
kommer att stärka rättsstatsprincipen på internationell nivå och den internationella 
freden och säkerheten genom att förhindra olaglig våldsanvändning. Därmed kommer 
de proaktivt att bidra till att förhindra sådana brott och befästa en varaktig fred.

J. Det 58:e sammanträdet för FN:s kvinnokommission i New York den 9–20 mars 2015 
kommer att inriktas på att följa upp Pekingdeklarationen och Pekingplattformen, 
inklusive de utmaningar som i nuläget hindrar själva genomförandet och därmed även 
uppnåendet av jämställdhet och kvinnors egenmakt, samt på möjligheterna att uppnå 
jämställdhet och kvinnors egenmakt i agendan för millennieutvecklingsmålen för 
perioden efter 2015.

K. Det finns ett klart samband mellan korruption och kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Korruption i den offentliga och den privata sektorn bidrar till och 
förvärrar ojämlikheter och diskriminering, och utgör således ett hinder för lika utövande 
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av medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det har 
bevisats att korruption i många fall har en koppling till människorättskränkningar, 
maktmissbruk och avsaknad av ansvarsskyldighet.

L. Arbetstagarrättigheter och fackföreningsrättigheter hotas allvarligt runt om i världen, 
och det sätt på vilket företag bedriver sin verksamhet får långtgående konsekvenser för 
arbetstagares, konsumenters och olika gruppers rättigheter inom och utanför EU. 
Internationell människorättslagstiftning ålägger stater att skydda de mänskliga 
rättigheterna, att se till att verksamheten i företag inom respektive stats jurisdiktion inte 
innebär att de mänskliga rättigheterna kränks och att säkerställa att verklig rättslig 
prövning finns att tillgå för offren.

M. Enligt artikel 16 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har 
myndiga män och kvinnor rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, 
nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor ska också 
enligt nämnda artikel ha samma rättigheter i fråga om äktenskap, både under 
äktenskapet och vid dess upplösning.

N. Enligt artikel 14 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har var och 
en rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Det framgår tydligt av 
FN:s konvention angående flyktingars rättsliga ställning att alla flyktingar har rätt till 
särskilt skydd och att inga stater får utvisa eller avvisa flyktingar till områden där deras 
liv eller frihet skulle hotas.

O. Följderna av klimatförändringar, i form av t.ex. ökande temperaturer, stigande 
havsnivåer och mer extrema väderförhållanden, kommer att intensifiera de utmaningar 
som global instabilitet och följaktligen risken för allvarliga människorättskränkningar 
utgör. Begreppet ”klimatflykting”, som avser en människa som tvingas fly från sitt hem 
och söka skydd utomlands till följd av klimatförändringar, har ännu inte erkänts i 
folkrätten eller i något rättsligt bindande internationellt avtal.

P. Detta betänkande utgör som svar på den EU-årsrapport som rådet antagit en 
framåtblickande analys av EU:s verksamhet på detta politikområde. I sina resolutioner 
om de tidigare årsrapporterna och om översynen av EU:s strategi för mänskliga 
rättigheter betonade parlamentet att det fanns behov av såväl fortsatta reflektioner kring 
de egna insatserna för att integrera mänskliga rättigheter i verksamheten som en 
uppföljning av parlamentets brådskande resolutioner om brott mot demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstatsprincipen.

De mänskliga rättigheternas centrala roll i EU:s externa politik

1. Europaparlamentet påminner om att ingressen till Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna bekräftar att EU ”sätter människan i centrum för sin 
verksamhet”. Parlamentet betonar att detta inte var avsett som en abstrakt idé, tvärtom –
dessa ord innebar ett fokus på det verkliga livet, de konkreta aspekterna av tillvaron och 
det helt grundläggande behovet av en konstitutionell grund, baserad på varje människas 
okränkbara värdighet.
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2. Europaparlamentet uppmanar samtliga EU-institutioner och medlemsstater att sätta de 
mänskliga rättigheterna i centrum för EU:s förbindelser med alla tredjeländer, däribland 
strategiska partner och även inom ramen för alla högnivåuttalanden och högnivåmöten. 
Parlamentet betonar vikten av ett verkningsfullt, konsekvent och sammanhängande 
genomförande av EU:s människorättspolitik, i linje med de entydiga skyldigheter som 
fastställs i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen och i EU:s strategiska ram för 
mänskliga rättigheter och demokrati. Parlamentet lovordar vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik för 
hennes uttryckliga åtagande att genomföra dessa principer.

3. Europaparlamentet betonar vikten av att EU-medlemsstaterna uttalar sig samstämmigt 
till stöd för de mänskliga rättigheternas odelbarhet och allmängiltighet samt i synnerhet 
ratificerar alla de internationella människorättsinstrument som FN inrättat. EU 
uppmanas att i överensstämmelse med artikel 21 i EU-fördraget upprätthålla de 
mänskliga rättigheternas odelbarhet, däribland de rättigheter som finns förankrade i den 
internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. EU 
uppmanas även att i ytterligare utsträckning främja de universella 
människorättsnormerna som grunden för sina kontakter med tredjeländer och regionala 
organisationer, inom ramen för både politiska och människorättsrelaterade dialoger.

4. Europaparlamentet påpekar att EU – utöver de mänskliga lidandet – även bör notera de 
materiella och budgetrelaterade kostnader som bristande respekt för de mänskliga 
rättigheterna ger upphov till i fall där den bristande respekten för de mänskliga 
rättigheterna och avsaknaden av legitimt demokratiskt deltagande leder till instabilitet, 
korruption, sönderfallande stater, humanitära kriser eller väpnade konflikter, dvs. 
företeelser som undergräver EU:s utvecklingspolitiska insatser och som unionen eller 
dess medlemsstater är skyldiga att reagera på inom det säkerhetspolitiska området. I 
detta sammanhang välkomnar parlamentet EU:s senaste insatser för att inkludera 
människorättskränkningar i matrisen för tidig varning i samband med krisförebyggande 
åtgärder. Parlamentet efterlyser emellertid kraftfullare förebyggande insatser och
uppmanar eftertryckligen vice ordföranden/den höga representanten, kommissionen och 
medlemsstaterna att utveckla en människorättsbaserad krisförebyggande komponent 
som bör integreras i EU:s övergripande strategi för externa konflikter och kriser.

EU:s årsrapport som rapporteringsverktyg för EU:s politik för mänskliga rättigheter och 
demokrati

5. Europaparlamentet välkomnar rådets antagande av EU:s årsrapport om mänskliga 
rättigheter och demokrati i världen 2013. Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att åta sig att framöver delta i två årliga specifika debatter om EU:s politik för 
mänskliga rättigheter och demokrati under parlamentets plenarsammanträden, att 
presentera EU:s rapport och att reagera på parlamentets betänkande.

6. Europaparlamentet lovordar utrikestjänsten och kommissionen för deras omfattande och 
tydliga rapportering om EU-åtgärder som vidtagits under den period som rapporten 
omfattar. Parlamentet ger dock på nytt uttryck för sin uppfattning att framför allt 
landsrapporterna bör ges en stabilare ram baserad på en uppsättning indikatorer som 
skulle möjliggöra fastställande av riktmärken för att bedöma både positiva och negativa 
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tendenser, utvärdera EU-åtgärdernas effektivitet samt uppnå en grund för anpassning av 
nivåerna på EU-stödet i linje med de framsteg som gjorts när det gäller situationen för 
mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. En 
tillämpning av sådana offentliga indikatorer skulle vara förenlig med åtskilliga mål som 
nämns i EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, och skulle 
möjliggöra en högre grad av konsekvens både i genomförandet av systemet med de 
mänskliga rättigheterna som villkor och i bedömningen av EU-politikens konsekvenser 
för situationen för de mänskliga rättigheterna.

7. Europaparlamentet står fast vid sin uppfattning att EU-institutionerna bör eftersträva att 
gemensamt förbättra rapportens utformning i syfte att utnyttja dess potential som 
kommunikationsverktyg, utan att göra avkall på dess omfattande karaktär som 
genomföranderapport om EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga 
rättigheter och demokrati. Parlamentet förklarar sig på nytt villigt att ingå i ett aktivt och 
konstruktivt samarbete med övriga EU-institutioner i samband med utarbetandet av 
framtida rapporter.

Genomförandet av EU:s strategiska ram och handlingsplan

8. Europaparlamentet ställer sig åter positivt till EU:s strategiska ram och handlingsplan 
för mänskliga rättigheter och demokrati, som rådet antog 2012. Den strategiska ramen 
och handlingsplanen utgör en viktig milstolpe i arbetet med att bryta ny mark när det 
gäller att utveckla politiken och på nytt bekräfta EU:s åtagande – i linje med 
fördragsstadgade skyldigheter – att utan undantag integrera de mänskliga rättigheterna i 
all EU-extern politik.

9. Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att utarbeta en adekvat 
genomföranderapport om EU:s första handlingsplan för mänskliga rättigheter och 
demokrati (2012–2014), och uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och 
utrikestjänsten att involvera medlemsstaterna, kommissionen, parlamentet och det civila 
samhället i den översyn och de samråd som leder fram till antagandet av den nya 
handlingsplan som ska börja gälla i början av 2015. Parlamentet välkomnar 
diskussionerna om en bättre prioriteringsordning för målen i den nya handlingsplanen, 
men varnar för en sänkning av ambitionsnivån i arbetet med att integrera de mänskliga 
rättigheterna i EU:s olika politikområden.

10. Europaparlamentet är särskilt oroat över frågan om fullgörande av åtagandet i den 
strategiska ramen ”att sätta de mänskliga rättigheterna i centrum för EU:s förbindelser 
med alla tredjeländer, däribland strategiska partner”. Parlamentet uppmanar därför 
eftertryckligen vice ordföranden/den höga representanten och utrikestjänsten att ägna 
stor uppmärksamhet åt fullgörandet av ovannämnda åtagande och se till att mänskliga 
rättigheter och demokrati integreras i EU:s förbindelser med sina strategiska partner i 
sådana centrala sammanhang som toppmöten och rådets slutsatser.

Mandatet för EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter

11. Europaparlamentet erkänner vikten av både det mandat som tilldelats EU:s första 
särskilda representant för mänskliga rättigheter någonsin och det arbete som uträttats 
hittills. Parlamentet uppmanar EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter att 
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fortsatt stärka EU:s synlighet och delaktighet i multilaterala och regionala 
människorättsmekanismer (FN, Europarådet, OSSE, Asean, Afrikanska unionen och 
OIC), främja viktiga tematiska EU-prioriteringar (däribland de som ingår i EU:s nyligen 
antagna riktlinjer om mänskliga rättigheter), verka för att stärka det civila samhället i 
hela världen samt bidra till såväl en sammanhängande, konsekvent och verkningsfull 
människorättspolitik från EU:s sida som integreringen av denna politik.

12. Europaparlamentet uppmanar rådet att ha som allmän princip att i mandaten för EU:s 
framtida särskilda representanter för geografiska områden systematiskt inkludera 
samarbete med EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter.

13. Europaparlamentet begär att rådet institutionaliserar ämbetet som EU:s särskilda 
representant för mänskliga rättigheter så att det kan göras till ett permanent ämbete.

Intern/extern konsekvens i EU:s politik för mänskliga rättigheter och demokrati

14. Europaparlamentet betonar att EU:s politik för mänskliga rättigheter måste vara förenlig 
med de fördragsstadgade skyldigheterna, säkerställa konsekvens i den interna och 
externa politiken och undvika dubbelmoral. Parlamentet anser därför att EU genom 
rådet (utrikes frågor) bör anta slutsatser om mänskliga rättigheter avseende strategiska 
partner. I detta sammanhang efterlyser parlamentet gemensamma minimigränsvärden 
för medlemsstaterna och för EU-tjänstemän när det gäller de människorättsfrågor som 
de måste ta upp med sina motparter hos strategiska partner.

Verktyg i EU:s politik för mänskliga rättigheter

Landstrategier för mänskliga rättigheter och EU-delegationernas roll

15. Europaparlamentet lovordar utrikestjänsten för det framgångsrika slutförandet av den 
första omgången av landstrategier för mänskliga rättigheter med tydligt fokus på ansvar 
för EU-delegationernas del. Parlamentet beklagar emellertid den fortsatta avsaknaden av 
öppenhet i fråga om landstrategiernas innehåll. Utrikestjänsten uppmanas att anta 
indikatorer för att utvärdera strategiernas effektivitet och att tydligare behandla 
årsrapportens avsnitt om länder som rapporter om genomförandet av landstrategierna. 

16. Europaparlamentet välkomnar det närapå kompletta nätverket av kontaktpunkter för 
mänskliga rättigheter och sambandsmän för människorättsförsvarare i EU:s 
delegationer. Vice ordföranden/den höga representanten och utrikestjänsten uppmanas 
att utveckla klara operativa riktlinjer när det gäller deras roller i delegationerna så att 
deras fulla potential kan utnyttjas, i syfte att få till stånd trovärdiga standarder och 
undvika inkonsekvenser mellan de olika EU-delegationerna. 

Dialoger och samråd om mänskliga rättigheter

17. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för specifika människorättsdialoger som ett 
verktyg för EU:s politik för mänskliga rättigheter. Parlamentet erkänner värdet av att 
inleda specifika människorättsdialoger även med länder där situationen för de mänskliga 
rättigheterna är mycket problematisk. Det är emellertid viktigt att EU drar tydliga 
politiska slutsatser i fall människorättsdialogen i fråga inte ger positiva resultat och i 
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sådana fall i högre grad inriktar sig på offentlig diplomati i syfte att se till att den 
offentliga trovärdighet som EU:s människorättspolitik har inte hotas. Parlamentet 
avråder också från att leda bort diskussionerna om mänskliga rättigheter från politiska 
högnivådialoger.

EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter

18. Europaparlamentet välkomnar att rådet under det år som rapporten omfattar, dvs. 2013, 
antog såväl EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella (hbti-personer) som EU:s riktlinjer om religions- och 
trosfrihet, och att det under 2014 antog riktlinjerna om yttrandefrihet online och offline.

19. Europaparlamentet påminner icke desto mindre utrikestjänsten och rådet om den 
utmaning som genomförandet utgör samt således vikten av att utvärdera genomförandet 
av EU:s riktlinjer på nationell nivå. Utrikestjänsten och medlemsstaterna uppmanas 
även att fortsatt verka för utbildning och medvetenhetshöjande insatser riktade till såväl 
utrikestjänstens och EU-delegationernas personal som medlemsstaternas diplomater, så 
att man ser till att EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter får avsedd verkan när det 
gäller att utforma den konkreta politiken på plats.

EU:s politik till stöd för demokratisering och fria val 

20. Europaparlamentet betonar vikten av att följa upp rapporter och rekommendationer från 
valobservatörsuppdrag genom att använda dessa som en del av en ”färdplan för 
demokrati” i det berörda landet och genom att ge chefsobservatören mandat att ha en 
särskild roll i den uppföljande övervakningen av rekommendationernas genomförande, 
som ett konsekvent inslag i parlamentets övergripande demokratistöd och med stöd av 
parlamentets ständiga organ (däribland gruppen för demokratistöd och valsamordning).

21. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsatt eftersträva ett fastställande av bästa 
metoder på området i syfte att stödja och befästa demokratiseringsprocesser. 
Parlamentet vill se en utveckling av både politiska och operativa verktyg som kan 
användas i de prioriterade länderna för att integrera åtgärder för mänskliga rättigheter 
och demokratistöd – däribland konfliktförebyggande åtgärder och medling – i EU:s 
strategi på ett sammanhängande, flexibelt och trovärdigt sätt.

22. Europaparlamentet välkomnar det arbete med pilotländer som nio EU-delegationer 
hittills uträttat för att uppnå en ökad konsekvens i demokratistödet inom ramen för EU:s 
yttre förbindelser. Arbetet inleddes som en följd av rådets slutsatser från 2009 och 2010 
och har även förankrats i EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga 
rättigheter och demokrati 2012.

23. Europaparlamentet begär att kommissionen och utrikestjänsten stärker samordningen av 
EU:s åtgärder avseende den andra generationen av pilotländer så att man ser till att alla 
EU-institutioner deltar och delar med sig av sin expertis på ett effektivt sätt i arbetet 
med att få till stånd demokratistöd i tredjeländer, i linje med parlamentets övergripande 
demokratistöd.

EU:s stöd till människorättsförsvarare 
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24. Europaparlamentet välkomnar rådets specifika slutsatser om människorättsförsvarare 
och tioårsdagen för EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare. Vidare lovordar 
parlamentet kommissionen för dess utökade användning av finansiering genom det 
europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter när det gäller att ge 
bidrag till människorättsförsvarare som är föremål för omedelbara hot, och uppmanar 
kommissionen att ytterligare undersöka nya sätt att stödja människorättsförsvarare.

25. Europaparlamentet uppmanar på nytt utrikestjänsten att även framöver skydda icke-
statliga organisationer, människorättsförsvarare och aktivister från det civila samhället 
genom att göra EU:s människorättsdialoger mer verkningsfulla och främja unionens 
tematiska prioriteringar och människorättsriktlinjer. I detta sammanhang uppmuntrar 
parlamentet anordnande av kampanjer som syftar till att nå ut till 
människorättsförsvarare även i mer avlägsna områden i tredjeländer, så att man bidrar 
till att målen i EU:s politik uppnås.

26. Europaparlamentet begär att utrikestjänsten och EU:s delegationer inleder en 
pragmatisk politisk dialog med människorättsförsvarare i syfte att finna de bästa sätten 
att stödja en miljö som gör det möjligt för dem att arbeta. Parlamentet begär också att 
EU stärker både sin aktiva diplomati i tredjeländer och rollen för kontaktpunkterna för 
mänskliga rättigheter för att integrera de mänskliga rättigheterna i EU-delegationernas 
dagliga politiska arbete genom att systematiskt ta upp namnen på politiska fångar och 
aktivt delta i såväl övervakning av rättegångar som besök av fängelser. Det är mycket 
viktigt att EU använder sig av offentlig diplomati för att stödja människorättsförsvarare 
och begär att frihetsberövade människorättsaktivister frisläpps.

EU:s stöd till globala och multilaterala människorättsorganisationer

27. Europaparlamentet påminner om sitt och underutskottet för mänskliga rättigheters 
åtagande att stödja ett starkt multilateralt människorättssystem under FN:s överinseende, 
inbegripet generalförsamlingens tredje utskott, FN:s råd för mänskliga rättigheter, 
kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och det arbete som bedrivs 
av närbesläktade specialiserade FN-organ som ILO.

28. Europaparlamentet påminner om sin otvetydiga ståndpunkt att institutionalisera sin 
närvaro vid möten i FN:s generalförsamling, i enlighet med parlamentets resolution av 
den 7 februari 2013 om EU:s prioriteringar i FN:s råd för mänskliga rättigheter, och 
anser det vara absolut nödvändigt att fortsätta med sin praxis att sända en delegation till 
relevanta möten i FN:s människorättsråd och FN:s generalförsamling.

29. Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är att EU deltar aktivt i FN:s alla 
människorättsmekanismer, framför allt i arbetet inom generalförsamlingens tredje 
utskott och FN:s råd för mänskliga rättigheter. EU-medlemsstaterna uppmuntras att göra 
detta genom att ansluta sig till och ta initiativ till resolutioner, aktivt delta i diskussioner 
och interaktiva dialoger samt göra uttalanden. Parlamentet ger sitt starka stöd till EU:s 
allt oftare förekommande tvärregionala initiativ.

30. Europaparlamentet betonar återigen vikten av fungerande samordning och samarbete på 
människorättsområdet mellan utrikestjänsten, kommissionen och EU-medlemsstaterna. 
Utrikestjänsten uppmanas att, framför allt genom EU:s delegationer i New York och 
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Genève, med hjälp av konkreta samråd i god tid öka EU:s samstämmighet och ge ett 
enhetligt budskap.

31. Europaparlamentet bekräftar på nytt att det är mycket viktigt att det arbete som bedrivs i 
New York och Genève inom ramen för FN:s generalförsamling, generalförsamlingens 
tredje utskott och FN:s råd för mänskliga rättigheter integreras i EU:s interna och 
externa verksamhet så att man uppnår en konsekvent verksamhet.

EU:s politik om internationell straffrätt och Internationella brottmålsdomstolen

32. Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sitt helhjärtade stöd för Internationella 
brottmålsdomstolens arbete för att sätta stopp för den straffrihet som åtnjuts av personer 
som begår de allvarligaste av de brott som oroar det internationella samfundet. 
Parlamentet förblir vaksamt när det gäller alla försök att undergräva denna domstols 
legitimitet. Parlamentet anser att det ökande antalet stater som är parter i 
brottmålsdomstolen är en viktig utveckling som stärker domstolens allmängiltighet, och 
välkomnar Elfenbenskustens ratificering av Romstadgan i februari 2013.

33. Europaparlamentet beklagar att Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen 
fortfarande inte har inkluderats i den nya förordningen om det allmänna 
preferenssystemet i förteckningen över de konventioner som krävs för GSP plus-status. 
Ett antal GSP plus-sökande är stater som inte är parter i stadgan eller inte har ratificerat 
den (t.ex. Armenien och Pakistan). Parlamentet upprepar sin rekommendation att 
Romstadgan bör inkluderas i den framtida förteckningen över konventioner.

34. Europaparlamentet uppmanar på nytt EU att anta en gemensam ståndpunkt i fråga om 
aggressionsbrott och Kampalaändringarna, och uppmanar EU-medlemsstaterna att 
skyndsamt anpassa sin nationella lagstiftning till definitionerna enligt 
Kampalaändringarna och andra skyldigheter enligt Romstadgan, för att medlemsstaterna 
ska ges möjlighet att inleda inhemska utredningar och lagföringsförfaranden samt stärka 
samarbetet med domstolen.

EU:s insatser mot dödsstraffet

35. Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sitt enhälliga motstånd mot dödsstraffet, och 
uppmanar unionen och dess medlemsstater att fortsatt synliggöra sin politik för att få 
dödsstraffet avskaffat överallt i världen. Utrikestjänsten uppmanas eftertryckligen att 
förbli vaksam när det gäller händelseutvecklingen i alla världens länder, och att använda 
alla tillgängliga medel för att utöva inflytande.

36. Europaparlamentet är oroat över den rapporterade ökningen av antalet avrättningar 
globalt sett från 2012 till 2013, trots att avrättningar förekommer i en allt mindre skara 
länder. EU uppmanas att vidta vederbörliga åtgärder mot det fortsatt stora antalet 
avrättningar i Kina och Iran, 2013 års återupptagande av avrättningar i Indonesien, 
Kuwait, Nigeria och Vietnam samt den markanta ökningen av antalet rapporterade 
avrättningar i Irak och Saudiarabien.

37. Europaparlamentet noterar den diskussion som på nytt blossat upp i USA om 
godtyckligheten och förekomsten av felaktiga beslut i samband med dödsstraffet, 
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kampanjen för att sätta stopp för inflödet från Europa till USA av ämnen som används 
vid avrättningar samt 2013 års avskaffande av dödsstraffet i delstaten Maryland. 
Vice ordföranden/den höga representanten, EU:s särskilda representant och 
utrikestjänsten uppmanas att inleda en dialog med USA:s regering och 
delstatsregeringar för att påskynda ett fullständigt avskaffande av dödsstraffet i USA, 
där de 80 dödsdomar som meddelades under 2013 hade sitt ursprung i bara 2 procent av
alla countyn i hela USA och de 39 avrättningar som genomfördes ägde rum i cirka 
1 procent av alla countyn.

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda sig av den flexibilitet som det 
europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter numera erbjuder, i syfte att 
finna nya sätt att bedriva kampanjer för att avskaffa dödsstraffet och stödja insatser för att 
förhindra dödsdomar och avrättningar.

EU:s åtgärder mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller 
bestraffning

39. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen vice ordföranden/den höga representanten 
och utrikestjänsten att – mot bakgrund av det ökande antalet rapporter på senare tid om 
utbredd användning av tortyr och övergrepp av olika slag runt om i världen –
intensifiera EU:s ansträngningar i kampen mot tortyr och annan grym, omänsklig och 
förnedrande behandling eller bestraffning.

40. Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att ägna stor uppmärksamhet åt 
detaljuppgifterna i de slutsatser om länder som Förenta nationernas kommitté mot tortyr 
och Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr utarbetar, och att systematiskt ta 
upp dessa problem såväl i de politiska dialogerna med de berörda länderna som i 
offentliga uttalanden. Utrikestjänsten och medlemsstaterna uppmanas också att ta fram 
en mer verkningsfull genomförandeplan för EU:s riktlinjer rörande tortyr och annan 
grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning.

Mänskliga rättigheter i EU:s handelsavtal och andra internationella avtal

41. Europaparlamentet begär på nytt att människorättsklausuler systematiskt inkluderas i 
internationella avtal, däribland handelsavtal, som EU ingår med tredjeländer, och 
efterlyser en verklig övervakning av klausulernas tillämpning samt uppföljande 
rapportering till parlamentets ansvariga utskott om avtalens människorättsaspekter.

Företag och mänskliga rättigheter

42. Europaparlamentet ger sitt starka stöd till genomförandet av FN:s Guiding Principles on 
Business and Human Rights. Parlamentet påminner om betydelsen av att främja 
företagens sociala ansvar, även i företagens verksamhet utanför EU, och garantera 
respekten för detta ansvar i hela försörjningskedjan. Parlamentet är övertygat om att de 
europeiska företagen och deras dotterbolag och underleverantörer bör spela en 
nyckelroll för att främja och sprida internationella normer för företag och mänskliga 
rättigheter över hela världen.

43. Europaparlamentet begär att kommissionen och utrikestjänsten uppmanar EU:s 
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delegationer runt om i världen att inleda dialoger med EU-företag för att främja 
respekten för de mänskliga rättigheterna samt att se till att ”företag och mänskliga 
rättigheter” inkluderas bland de ämnen som står i fokus i meddelandena om 
ansökningsomgångar för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter.

44. Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissionen att regelbundet rapportera om EU-
medlemsstaternas genomförande av FN:s Guiding Principles on Business and Human 
Rights, inklusive deras nationella handlingsplaner. Parlamentet beklagar kommissionens 
bristande framsteg när det gäller att tillgodose parlamentets begäran om att föreslå 
lagstiftning som ålägger EU-företag att se till att deras köp inte stöder vare sig parter 
som deltar i konflikter eller parter som gör sig skyldiga till allvarliga 
människorättskränkningar.

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att ta kraftfulla initiativ 
för att förbättra tillgången till rättslig prövning för personer som fallit offer för 
människorättskränkningar med anknytning till företags verksamhet utanför EU.

46. Europaparlamentet uppmanar EU att stödja de spirande initiativ som syftar till ett 
ingående av ett juridiskt bindande internationellt instrument avseende företag och 
mänskliga rättigheter inom ramen för FN-systemet samt att redan i en tidig fas aktivt 
delta i debatten om denna fråga.

EU-åtgärder för att garantera yttrandefrihet online och offline samt begränsa 
övervakningsteknikers inverkan på de mänskliga rättigheterna

47. Europaparlamentet erkänner att den snabba utvecklingen av informations- och 
kommunikationstekniker har förändrat omständigheterna för utövande av 
yttrandefriheten runt om i världen, och att denna utveckling medfört både mycket stora 
fördelar och allvarliga problem. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att rådet i 
maj 2014 antog EU:s specifika riktlinjer om yttrandefrihet online och offline.

48. Europaparlamentet är oroat över spridningen av övervaknings- och filtreringstekniker. 
Dessa tekniker utgör ett allt större hot mot människorätts- och demokratiaktivister i 
länder med enväldiga regimer och ger även upphov till svåra frågor om rätten till 
integritet i demokratiska länder, även om de används under förevändning av legitima 
ändamål, såsom terrorism- eller brottsbekämpning.

49. Europaparlamentet lovordar kommissionen för den informations- och 
kommunikationstekniska sektorsvägledning om FN:s Implementing the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights som den offentliggjorde i juni 2013. 
Parlamentet är dock fortfarande oroat över handeln med varor och tjänster som syftar 
till att spärra tillgången till internet eller möjliggöra massövervakning och övervakning 
av internettrafiken och av mobila kommunikationer, eller till att möjliggöra intrång i 
privata konversationer. Det bör därför antas allmänna exportkontrollriktlinjer för denna 
sektor, baserade på erfarenheter av liknande EU-åtgärder i enskilda fall.

50. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsatt stödja initiativ med anknytning 
till utveckling och spridning av säkerhetstekniker i syfte att stärka positionen för 
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människorättsförsvarare genom att erbjuda mekanismer för säker insamling, kryptering 
och lagring, vilka gör det möjligt att förhindra övervakning från förtryckande regimers 
sida.

EU:s stöd för det civila samhället och för mötesfriheten och föreningsfriheten

51. Europaparlamentet är djupt oroat över det alltmer begränsade utrymmet för legitim 
verksamhet från det civila samhällets sida i många länder runt om i världen. Ett fritt 
civilt samhälle är en av grundbultarna i skyddet och stödet för människorätts- och 
demokrativärderingar i alla samhällen.

52. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stärka övervakningen av 
respekten för mötesfriheten och föreningsfriheten samt att tydligt och utan dröjsmål 
fördöma alla begränsningar av dessa friheter, inklusive förbud mot organisationer från 
det civila samhället, aggressiv tillämpning av lagar om ärekränkning och annan 
restriktiv lagstiftning, oskäliga krav på registrering och rapportering, alltför 
inskränkande regler om utländsk finansiering samt bestämmelser som förbjuder icke-
statliga organisationer att delta i politisk verksamhet eller ha kontakt med utländska 
personer.

53. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för att merparten av finansieringen inom ramen för 
det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter tilldelats i form av 
stöd till människorättsförsvarare det civila samhällets verksamhet runt om i världen.

Tankefrihet, samvetsfrihet och religions- och trosfrihet

54. Europaparlamentet fördömer allt våld och all diskriminering på grund av religion eller 
tro. Parlamentet är djupt oroat över de fortsatta rapporterna om våld mot och 
diskriminering av religiösa minoriteter runt om i världen. Rätten till tanke-, samvets-, 
religions- och trosfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som har en anknytning 
till andra mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och innefattar rätten att tro 
eller inte tro och friheten att utöva teistisk, icke-teistisk eller ateistisk tro samt rätten att 
fritt välja, ändra och överge eller återvända till sin tro.

55. Europaparlamentet gläds åt att EU:s riktlinjer för främjande och skydd av religions- och 
trosfrihet antogs under 2013, och uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att 
ägna särskild uppmärksamhet åt genomförandet av dessa riktlinjer, både i 
internationella och regionala forum och i bilaterala förbindelser med tredjeländer.

Kvinnors och flickors rättigheter

56. Europaparlamentet välkomnar EU:s stöd för FN:s resolutioner om könsrelaterade frågor 
– framför allt om utrotandet av våld mot kvinnor, diskriminering av kvinnor och 
yttrande- och åsiktsfrihetens roll för kvinnors egenmakt – samt för FN:s uttalanden om 
äktenskap för minderåriga och tvångsäktenskap och om kvinnlig könsstympning.

57. Europaparlamentet uppmanar EU att aktivt delta i det 59:e sammanträdet för FN:s 
kvinnokommission och att fortsätta att bekämpa alla försök att undergräva FN:s 
handlingsplattform från Peking rörande bland annat tillgång till utbildning och hälso-
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och sjukvård som grundläggande mänskliga rättigheter samt sexuella och reproduktiva 
rättigheter.

58. Europaparlamentet upprepar sitt fördömande av alla former av övergrepp och våld mot 
kvinnor, särskilt användningen av sexuellt våld som ett vapen i krigföringen och våld i 
hemmet. Parlamentet uppmanar således Europarådets samtliga medlemsstater att 
underteckna och ratificera konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot 
kvinnor. EU som helhet uppmanas att vidta åtgärder för att ansluta sig till konventionen 
för att garantera följdriktighet i unionens interna och externa åtgärder mot våld mot 
kvinnor.

59. Europaparlamentet fördömer skarpt användningen av sexuellt våld mot kvinnor som 
krigstaktik, vilket omfattar brott som massvåldtäkter, sexuellt slaveri, 
tvångsprostitution, könsrelaterad förföljelse, inklusive kvinnlig könsstympning, 
människohandel, äktenskap för minderåriga och tvångsäktenskap, hedersmord och alla 
andra former av sexuellt våld av samma allvarliga art. I detta sammanhang är 
parlamentet fortfarande särskilt oroat över situationen i området kring de afrikanska 
stora sjöarna. Parlamentet stöder det arbete som utförs av Förenta nationernas enhet för 
jämställdhet och kvinnors egenmakt, FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor, 
dess orsaker och konsekvenser samt den särskilda representanten för Förenta 
nationernas generalsekreterare i frågor om sexuellt våld i konflikter.

60. Europaparlamentet uppmärksammar att könsrelaterade brott och sexuella våldsbrott 
finns med i Romstadgan bland krigsbrott, brott mot mänskligheten eller handlingar som 
ingår som en del av folkmord eller tortyr. I detta sammanhang välkomnar parlamentet 
FN:s säkerhetsråds resolution nr 2106 (2013) om förebyggande av sexuellt våld i 
konflikter, som antogs den 24 juni 2013 och som på nytt bekräftar att ICC spelar 
en nyckelroll i kampen mot straffrihet för sexualbrott och könsrelaterade brott. EU 
uppmanas att stödja det fullständiga genomförandet av dessa principer.

61. Europaparlamentet påminner om att EU åtagit sig att integrera mänskliga rättigheter och 
könsrelaterade aspekter i GSFP-uppdragen i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
banbrytande resolutioner nr 1325 och nr 1820 om kvinnor, fred och säkerhet. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang på nytt EU och dess medlemsstater att i
arbetet med att skapa varaktig försoning stödja ett systematiskt deltagande från kvinnors 
sida som en absolut nödvändig del av fredsprocessen, och att erkänna vikten av att 
integrera jämställdhetsperspektivet i konfliktförebyggande åtgärder, fredsbevarande 
insatser, humanitärt bistånd och återuppbyggnad efter konflikter.

Mänskliga rättigheter och korruption

62. Europaparlamentet påminner om att korruption utgör en människorättskränkning och att 
EU har gjort anspråk på att få exklusiv behörighet vad gäller undertecknandet av FN:s 
konvention mot korruption.

63. Europaparlamentet beklagar att det hittills inte gjorts någon uppföljning av parlamentets 
begäran riktad till vice ordföranden/den höga representanten om att presentera en EU-
handlingsplan mot korruption för att på ett effektivt sätt övervaka rekommendationerna 
i FN:s konvention mot korruption, inklusive en skyldighet för de stater som är parter i 
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konventionen att offentliggöra och sprida information om korruption, inrätta kanaler för 
rapportering av kränkningar och skapa en verklig rättslig ram för både skydd av vittnen 
och insatser från det civila samhällets sida på detta område.

64. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla innovativa finansiella 
mekanismer för att genomföra finanspolitiska reformer och stärka kampen mot 
korruption, olagliga finansiella flöden och skatteundandragande. I detta sammanhang 
efterlyser parlamentet en diskussion om eventuella offentlig-privata partnerskap, en 
kombination av gåvobistånd och lån samt åtgärder för att hjälpa utvecklingsländer att 
bättre mobilisera sina inhemska resurser. Det bör införas en internationell skatt på 
finansiella transaktioner, vilken skulle kunna fungera som en ytterligare 
finansieringskälla för utveckling, och EU-medlemsstaterna påminns om att de redan har 
enats om att införa en skatt på finansiella transaktioner i sina respektive länder och 
förbundit sig att anslå en del av resurserna till finansieringen av globala kollektiva 
nyttigheter, inbegripet utveckling.

65. Europaparlamentet uppmanar på nytt EU och dess medlemsstater att främja inrättandet 
av en särskild FN-rapportör om ekonomisk brottslighet, korruption och mänskliga 
rättigheter.

Rättigheter för hbti-personer

66. Europaparlamentet påpekar att homosexualitet fortfarande är straffbart i 78 länder, 
varav sju föreskriver dödsstraff. Parlamentet fördömer skarpt den senaste tidens ökning 
av antalet diskriminerande lagar och metoder och av antalet fall av våld mot personer på 
grund av deras sexuella läggning och könsidentitet, runt om i världen men allra tydligast 
i Nigeria och Uganda. Parlamentet efterlyser en noggrann övervakning av situationen i 
Nigeria, Uganda, Indien och Ryssland, där nya lagar eller den senaste 
händelseutvecklingen allvarligt hotar friheten för sexuella minoriteter. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd för det fortsatta arbete som utförs av högkommissarien för 
mänskliga rättigheter för att bekämpa dessa diskriminerande lagar och metoder, liksom 
FN:s arbete mer generellt i denna fråga.

67. Europaparlamentet gläds åt att EU:s riktlinjer för att främja och skydda de mänskliga 
rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-
personer) antogs under 2013. Utrikestjänsten och kommissionen uppmanas att i 
politiska dialoger och människorättsdialoger med tredjeländer samt i multilaterala 
forum ta upp frågan om hbti-personers rättigheter. Det är mycket viktigt att 
kommissionen och utrikestjänsten fortsätter att ta upp frågan om hbti-personers 
rättigheter i politiska dialoger och människorättsdialoger och om att använda det 
europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter för att stödja 
organisationer som försvarar hbti-personers rättigheter genom att inte bara stärka dem i 
kampen mot homofobiska lagar och diskriminering av hbti-personer, utan även öka 
allmänhetens medvetenhet om diskriminering av och våld mot personer med en 
annorlunda sexuell läggning och se till att krishjälp finns att tillgå (i form av allt från 
psykosocial och medicinsk hjälp till medling och återanpassningsstöd) till dem som är i 
behov av sådant stöd.

68. Europaparlamentet välkomnar legaliseringen av samkönade äktenskap eller samkönade 
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civila förbund i alltfler länder – 17 i nuläget – runt om i världen. EU-institutionerna och 
medlemsstaterna uppmanas att ytterligare bidra till ett erkännande av samkönade 
äktenskap eller samkönade civila förbund som en politisk och social fråga med mycket 
stark anknytning till mänskliga och medborgerliga rättigheter.

69. Europaparlamentet välkomnar Moldaviens upphävande i oktober 2013 av den lag som 
förbjöd propagerande för andra relationer än sådana som hör till äktenskap eller familj, 
och uppmanar Litauen och Ryssland att följa Moldaviens exempel. Parlamentet 
beklagar resultatet i den kroatiska folkomröstningen i december 2013, som stödde ett 
författningsstadgat förbud mot samkönade äktenskap. Sådana folkomröstningar bidrar 
till ett klimat präglat av homofobi och diskriminering. Hbti-personers grundläggande 
rättigheter kan lättare garanteras om de berörda personerna har rätt att ingå i juridiskt 
erkända relationer, såsom samboförhållanden, registrerade partnerskap eller äktenskap.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

70. Europaparlamentet välkomnar ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Parlamentet ger på nytt uttryck för vikten av ett 
effektivt genomförande från både medlemsstaternas och EU-institutionernas sida, och 
betonar framför allt vikten av att på ett trovärdigt sätt integrera rättigheterna för 
personer med funktionsnedsättning i EU:s samtliga politiska instrument, särskilt när det 
gäller utvecklingssamarbete.

Barns rättigheter 

71. Europaparlamentet välkomnar EU:s samarbete med Unicef. Detta samarbete har 
resulterat i en verktygslåda för integrering av barns rättigheter i utvecklingssamarbetet. 
Parlamentet ser positivt på att de prispengar som Nobels fredspris gav EU användes till 
att hjälpa barn i konflikter. Parlamentet välkomnar även att EU deltog både i den tredje 
världskonferensen mot barnarbete, som hölls i Brasilien i oktober 2013, och i 
förhandlingarna om trepartsförklaringen om barnarbete.

72. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att fortsatt vidta 
åtgärder till förmån för barns rättigheter, med särskild inriktning på våld mot barn, 
inklusive tortyr, med tanke på att fall av tortyr och frihetsberövande av barn har 
rapporterats av organisationer som Unicef och Amnesty International. Parlamentet 
efterlyser ett särskilt fokus på frågorna om tvångsarbete för barn, barnäktenskap, 
värvning av barn till väpnade grupper samt deras avväpning, rehabilitering och senare 
återanpassning. På samma sätt bör frågan om barn som anklagas för trolldom föras upp 
på dagordningen för människorättsdialoger med de berörda länderna. Det är viktigt att 
barns rättigheter prioriteras inom EU:s utrikespolitik.

73. Europaparlamentet ger på nytt uttryck för behovet att öka insatserna för att genomföra 
den reviderade genomförandestrategin för EU:s riktlinjer om barn i väpnade konflikter. 
Parlamentet uppmanar EU att ytterligare fördjupa sitt samarbete med FN:s särskilda 
representant för barn som berörs av väpnade konflikter, och efterlyser en global 
ratificering av FN:s konvention om barnets rättigheter, framför allt det tredje fakultativa 
protokollet, som kommer att ge barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s kommitté 
för barnets rättigheter.
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EU-åtgärder i fråga om migration och flyktingar

74. Europaparlamentet betonar det akuta behovet att utveckla en kraftfullare politik på 
unionsnivå för att ta itu med de trängande frågorna rörande migranter, flyktingar och 
asylsökande på ett sätt som är förenligt med både internationell 
människorättslagstiftning och människors grundläggande värde, och uppmanar EU att 
garantera verkligt gemensamma mottagandevillkor i hela unionen för att skydda de mest 
utsatta. Vice ordföranden/den höga representanten, kommissionsledamoten med ansvar 
för migration och inrikes frågor samt utrikestjänsten uppmanas att främja en verklig 
samarbetsanda och rättvis bördefördelning bland medlemsstaterna för att ta itu med de 
många olika utmaningar som kvarstår i detta sammanhang. Parlamentet påminner om 
kommissionens åtagande att utveckla adekvata kanaler för laglig migration, och 
efterlyser i detta syfte en översyn av Dublinförordningen, som ger medlemsstaterna ett 
oproportionerligt ansvar för unionens yttre gränser och begränsar migranters 
möjligheter att söka och beviljas asyl.

75. Europaparlamentet begär att kommissionen och utrikestjänsten deltar aktivt i debatten 
om begreppet ”klimatflykting”, inklusive en eventuell juridisk definition av begreppet i 
folkrätten eller i något rättsligt bindande internationellt avtal.

Mänskliga rättigheter och utveckling

76. Europaparlamentet efterlyser samordnade EU-åtgärder för att ta itu med det problem 
som markrofferi utgör. Nekad tillgång till mark och naturtillgångar för 
landsbygdsbefolkningen och de fattiga i städerna är en av huvudorsakerna till svält och 
fattigdom i världen och påverkar i sig även möjligheterna för lokala grupper att utöva 
sina mänskliga rättigheter, framför allt rätten till mat. Parlamentet välkomnar EU:s 
aktiva deltagande i utvecklingen av de frivilliga globala riktlinjerna om besittningsrätt 
till mark, fiske och skogar, som antogs under FN:s överinseende. Det föreligger 
emellertid ett akut behov att integrera ett hänsynstagande till mänskliga rättigheter och 
fattigdomsminskning i beslutsfattande som rör investerares förvärv eller långfristiga 
hyrande av stora landområden. EU:s reaktion på denna utmaning kommer på ett tydligt 
sätt att visa huruvida man är beredd att fullgöra sitt åtagande att närma sig en 
rättighetsbaserad strategi i sin politik för utvecklingssamarbete.

Stärkande av Europaparlamentets insatser för de mänskliga rättigheterna

77. Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sitt åtagande att förbättra parlamentets egna 
förfaranden, processer och strukturer för att se till att mänskliga rättigheter och 
demokrati står i centrum för dess insatser och politik. Det är också nödvändigt med ett 
verkningsfullt samarbete och en fullödig integrering av de mänskliga rättigheterna 
överallt i parlamentet för att underutskottet för mänskliga rättigheter ska kunna fullgöra 
sitt uppdrag i enlighet med arbetsordningen, det vill säga att ”säkerställa samordning 
mellan all unionens externa politik och dess politik för mänskliga rättigheter”.

78. Europaparlamentet efterlyser en översyn av riktlinjerna för parlamentets 
interparlamentariska delegationer om främjande av mänskliga rättigheter och demokrati. 
Delegationsordförandekonferensen bör i samarbete med underutskottet för mänskliga 
rättigheter ansvara för denna översyn. Parlamentet rekommenderar i detta sammanhang 
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en mer systematisk metod för att ta upp människorättsfrågor – särskilt i enskilda fall 
som det hänvisas till i parlamentets resolutioner – under delegationsresor till 
tredjeländer, och även för att rapportera om åtgärder som underutskottet för mänskliga 
rättigheter vidtagit, såväl skriftligen som, i politiskt motiverade fall, inom ramen för en 
särskild avrapporteringssession.

79. Europaparlamentet betonar behovet av fortsatta reflektioner kring de lämpligaste sätten 
att maximera trovärdigheten, synligheten och verkan för parlamentets resolutioner om 
överträdelser på områdena mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten.

80. Europaparlamentet efterlyser en diskussion om att samla de olika verktyg som 
parlamentet har att tillgå avseende stöd för och främjande av mänskliga rättigheter i ett 
enda strategidokument som antas av parlamentet under ett plenarsammanträde.

* * *
81. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga 
rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s 
generalsekreterare, ordföranden för FN:s 69:e generalförsamling, ordföranden för FN:s 
råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och EU:s 
delegationschefer.


