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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over mensenrechten en technologie: het effect van inbreuk- en bewakingssystemen op de 
mensenrechten in derde landen
(2014/2232(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, met name artikel 19,

– gezien het strategisch EU-kader voor mensenrechten en democratie, aangenomen door 
de Raad op 25 juni 20121,

– gezien de EU-mensenrechtenrichtsnoeren inzake vrijheid van meningsuiting online en 
offline, die op 12 mei 2014 door de Raad Buitenlandse Zaken zijn vastgesteld2,

– gezien het verslag van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(OVSE) van 15 december 2011 over de vrijheid van meningsuiting op het internet3 en 
het regelmatige verslag van de speciale vertegenwoordiger van de OVSE voor de 
vrijheid van de media aan de Permanente Raad van de OVSE van 27 november 20144,

– gezien het verslag van de speciale rapporteur van de VN over het bevorderen en 
beschermen van mensenrechten en fundamentele vrijheden bij terrorismebestrijding, 
van 17 september 2014, (A/69/397)5,

– gezien het verslag van het Bureau van de hoge commissaris van de VN voor de 
mensenrechten van 30 juni 2014 met als titel "Het recht op privacy in het digitale 
tijdperk",6

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en mensenrechten van de 
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 26 januari 2015 over 
grootschalig toezicht7,

– gezien zijn resolutie van 12 maart 2014 over het surveillanceprogramma van de NSA in 
de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de 
grondrechten van EU-burgers en voor de trans-Atlantische samenwerking op het gebied 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
2

http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_a
nd_offline_en.pdf.
3 http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
4 http://www.osce.org/fom/127656?download=true .
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
6 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc.
7 http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-
92a6-e903af10b7a2.
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van justitie en binnenlandse zaken1,

– gezien het verslag van 21 maart 2011 van de bijzondere rapporteur van de VN over 
mensenrechten en transnationale ondernemingen en andere bedrijven, met als titel 
"Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 
'Protect, Respect and Remedy' Framework"2,

– gezien de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen3 en het jaarverslag 
2014 over de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen4,

– gezien het jaarverslag 2013 van de Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers5,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 12 februari 
2014 met als titel "Internetbeleid en -governance: De rol van Europa bij het vormgeven 
van de toekomst van internetgovernance"6,

– gezien de verklaring van de multistakeholderbijeenkomst van NetMundial, aangenomen 
op 24 april 20147,

– gezien de samenvatting van de voorzitter van het 9e Forum voor internetbeheer, dat van 
2 tot 5 september 2014 in Istanbul werd gehouden,

– gezien de beperkende maatregelen van de Europese Unie tegen Egypte, Libië, Iran, 
Zuid-Soedan, Soedan en Syrië, waarvan sommige embargo's op 
telecommunicatieapparatuur, informatie- en communicatietechnologieën (ICT's) en 
toezichtsinstrumenten bevatten,

– gezien Verordening (EU) nr. 599/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling 
van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de 
tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik8,

– gezien de Gemeenschappelijke verklaring van 16 april 2014 van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie over de toetsing van het controlesysteem voor de 

                                               
1  Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0230.
2

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:
system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
4 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
5 https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
6 COM(2014)0072.
7 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
8 PB L 173 van 12.6.2014.
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uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik1,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 24 
april 2014 met als titel "De herziening van het uitvoercontrolebeleid: waarborgen van 
veiligheid en concurrentievermogen in een veranderende wereld"2,

– gezien de conclusies van de Raad van 21 november 2014 over de herziening van het 
uitvoercontrolebeleid,

– gezien zijn resolutie van 11 december 2012 over een strategie voor digitale vrijheid in 
het buitenlandbeleid van de EU3,

– gezien zijn resolutie van 13 juni 2013 over de vrijheid van pers en media in de wereld4,

– gezien zijn spoedresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de 
democratie en de rechtstaat waarin kwesties met betrekking tot digitale vrijheden 
worden aangekaart,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de lopende 
onderhandelingen over de toetreding van de EU tot dat verdrag,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0000/2015),

A. overwegende dat technologische ontwikkelingen en toegang tot het open internet de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden mogelijk maken en een positief effect hebben 
door de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting, de toegang tot informatie, het 
recht op privacy en de vrijheid van vereniging in de hele wereld te vergroten;

B. overwegende dat technologische systemen steeds meer als middel voor 
mensenrechtenschendingen worden gebruikt via censuur, toezicht, onwettige toegang 
tot apparaten, blokkeren, onderscheppen, het volgen en opsporen van informatie en 
personen;

C. overwegende dat regeringen, criminele organisaties, terroristische netwerken en private 
actoren deze middelen gebruiken om de mensenrechten te schenden;

D. overwegende dat de context waarbinnen ICT's worden gebruikt, in grote mate bepaalt 
welk effect ze kunnen hebben als middel om de mensenrechten te bevorderen of te 
schenden;

E. overwegende dat private actoren een steeds belangrijkere rol spelen in het digitale 

                                               
1 PB L 173 van 12.6.2014.
2 COM(2014)0244.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0470.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0274.
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domein;

F. overwegende dat maatregelen voor cyberbeveiliging of terrorismebestrijding op het vlak 
van ICT en monitoring van het internet vaak grote negatieve gevolgen hebben voor de 
mensenrechten in de hele wereld, in het bijzonder bij gebrek aan rechtsgrondslag, 
noodzaak, proportionaliteit of democratisch en juridisch toezicht;

G. overwegende dat zowel digitale veiligheid als digitale vrijheid essentieel zijn en dat ze 
elkaars plaats niet kunnen innemen, maar elkaar moeten versterken;

H. overwegende dat de Europese Unie op het vlak van digitale vrijheden alleen het 
voortouw kan nemen als deze vrijheden in de EU zelf worden gewaarborgd;

1. erkent dat mensenrechten en fundamentele vrijheden universeel zijn en wereldwijd 
moeten worden verdedigd;

2. roept de Commissie op te zorgen voor samenhang tussen het externe optreden van de 
EU en de eigen beleidslijnen met betrekking tot ICT's;

3. benadrukt dat de rol van ICT's in alle EU-beleidsdomeinen en -programma's moet 
worden geïntegreerd om de bescherming van de mensenrechten te bevorderen;

4. vraagt technologieën die bijdragen tot de bescherming van de mensenrechten en de 
digitale vrijheden en veiligheid van mensen vergemakkelijken, actief te ontwikkelen en 
te verspreiden;

5. roept de Commissie en de Raad op mensenrechtenverdedigers, activisten uit het 
maatschappelijk middenveld en onafhankelijke journalisten die bij hun activiteiten 
gebruik maken van ICT's, te steunen, op te leiden en hen in staat te stellen een actievere 
rol te spelen, en op te komen voor de daaraan gerelateerde fundamentele rechten van 
privacy, vrije meningsuiting, vrijheid van vergadering en vrijheid van vereniging op het 
internet;

6. dringt er bij de Raad en de Commissie op aan in alle vormen van betrekkingen met 
derde landen (ook toetredingsonderhandelingen, handelsonderhandelingen, 
mensenrechtendialogen en diplomatieke contacten) erop te wijzen dat digitale vrijheden 
en de onbeperkte toegang tot het internet moeten worden gewaarborgd en geëerbiedigd;

7. vraagt dat in alle overeenkomsten met derde landen voorwaardelijkheidsclausules 
worden opgenomen waarin expliciet wordt verwezen naar de noodzaak om digitale 
vrijheden en de onbeperkte toegang tot het internet te waarborgen en te eerbiedigen;

8. benadrukt dat voor een effectief EU-beleid inzake ontwikkeling en mensenrechten ICT's 
moeten worden gemainstreamd en de digitale kloof moet worden overbrugd, door te 
zorgen voor technologische basisinfrastructuur en door de toegang tot kennis en 
informatie te vereenvoudigen teneinde digitale geletterdheid in de hele wereld te 
bevorderen;

9. benadrukt dat de digitale verzameling en verspreiding van bewijsmateriaal van 
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schendingen van de mensenrechten kan helpen om straffeloosheid te bestrijden; is van 
mening dat dit materiaal ontvankelijk moet zijn als bewijsmateriaal in rechtszaken in het 
kader van het internationaal (straf)recht;

10. betreurt het feit dat in de EU ontwikkelde informatie- en communicatietechnologieën en 
-diensten in derde landen worden gebruikt om de mensenrechten te schenden door 
censuur, grootschalig toezicht, blokkeren, onderscheppen, controles, en het traceren en 
opsporen van burgers en hun activiteiten op (mobiele) telefoonnetwerken en het 
internet;

11. is van mening dat grootschalig toezicht altijd disproportioneel is en dus in strijd met de 
beginselen van noodzaak en proportionaliteit en daarom een schending van de 
mensenrechten;

12. benadrukt dat de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en de 
criteria van mensenrechten "by design" (die technologische oplossingen en innovaties 
ter bescherming van de mensenrechten zijn) in EU-wetgeving moeten worden 
opgenomen om ervoor te zorgen dat aanbieders van internetdiensten, 
softwareontwikkelaars, hardwareproducenten, socialenetwerkdiensten/media en andere 
rekening houden met de mensenrechten van eindgebruikers wereldwijd;

13. benadrukt dat EU-regelgeving en -sancties met betrekking tot ICT's, met inbegrip van 
vangnetregelingen, op EU-niveau moeten worden toegepast en gemonitord, om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten de wetgeving naleven en een gelijk speelveld wordt behouden;

14. dringt er in dit verband bij de Commissie op aan spoedig een voorstel te doen voor 
intelligente en doeltreffende beleidslijnen om de uitvoer van technologieën voor 
tweeërlei gebruik te reguleren, waarbij de mogelijk schadelijke gevolgen van de uitvoer 
van ICT-producten en -diensten naar derde landen worden aangepakt, zoals 
overeengekomen in de Gemeenschappelijke verklaring van april 2014 van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie;

15. benadrukt dat de Commissie bedrijven die erover twijfelen of ze een uitvoervergunning 
moeten aanvragen bijgewerkte informatie moet kunnen aanbieden over de wettigheid of 
de mogelijk schadelijke gevolgen van potentiële transacties;

16. vraagt de Commissie voorstellen te doen om te toetsten hoe EU-normen in verband met 
ICT's kunnen worden gebruikt om de mogelijk schadelijke gevolgen te voorkomen van 
de uitvoer van deze technologieën of diensten naar derde landen waar concepten als 
"legale interceptie" andere implicaties hebben of de rechtsstaat niet bestaat;

17. vraagt dat beleid wordt ontwikkeld om de verkoop van "zero-day exploits" te 
reglementeren om te vermijden dat deze worden gebruikt voor cyberaanvallen of voor 
onwettige toegang tot apparaten, waardoor de mensenrechten kunnen worden 
geschonden;

18. betreurt het dat bepaalde Europese ondernemingen en internationale ondernemingen die 
in de EU actief zijn, betrokken zijn in landen die de mensenrechten schenden;
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19. dringt er publiekelijk bij de Commissie op aan ondernemingen die bij dergelijke 
activiteiten betrokken zijn, uit te sluiten van EU-aanbestedingsprocedures, onderzoeks-
en ontwikkelingsfinanciering en van enige andere financiële steun;

20. vraagt de Commissie en de Raad het open internet, besluitvormingsprocedures waarbij 
veel belanghebbenden betrokken zijn en digitale vrijheden actief te verdedigen in fora 
voor internetbeheer;

21. vraagt de Commissie het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke deskundigen 
op het vlak van ICT te betrekken om voor actuele expertise te zorgen die moet leiden tot 
toekomstvaste beleidsvorming;

22. benadrukt dat ongewenste gevolgen moeten worden vermeden, zoals beperkingen op 
het vlak van onderzoek, van de uitwisseling van en toegang tot informatie of van de 
uitvoer van technologieën die kunnen bijdragen tot de bevordering van de 
mensenrechten;

23. is van mening dat de samenwerking tussen overheden en private actoren wereldwijd in 
het digitale domein onderhevig moet zijn aan controlemechanismen en niet mag leiden 
tot de ondermijning van democratisch en juridisch toezicht;

24. 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 en de EDEO.


