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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het jaarverslag over de mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het
mensenrechtenbeleid van de Europese Unie
(2015/2229(INI))

Het Europees Parlement,

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

– gezien het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,

– gezien de artikelen 2, 3, 21 en 23 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien het strategisch kader en het actieplan van de EU inzake mensenrechten en 
democratie1, die op 25 juni 2012 door de Raad Buitenlandse Zaken zijn goedgekeurd,

– gezien de EU-richtsnoeren inzake mensenrechten,

– gezien het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie (2015-2019), aangenomen 
door de Raad op 20 juli 2015,

– gezien de conclusies van de Raad van 14 mei 2012 over het vergroten van het effect van 
het EU-ontwikkelingsbeleid: een agenda voor verandering2,

– gezien Besluit 2015/260 van de Raad van 17 februari 2015 houdende verlenging van het 
mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de 
mensenrechten3,

– gezien zijn spoedresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de 
democratie en de rechtsstaat,

– gezien zijn resolutie van 17 juni 2010 over het EU-beleid ten aanzien van 
mensenrechtenverdedigers4,

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

– gezien zijn resolutie van 13 juni 2013 over vrijheid van pers en media in de wereld6,

– gezien zijn resolutie van 8 oktober 2013 over corruptie in de publieke en de private 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/nl/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D0260
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0226.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0334.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0274.
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sector: het effect op de mensenrechten in derde landen1,

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2014 over EU-prioriteiten voor de 25e vergadering 
van de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC)2,

– gezien zijn resolutie van 12 maart 2015 over de prioriteiten van de EU voor de VN-
Mensenrechtenraad in 20153,

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 2 april 2014 over de 69e zitting van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties4,

– gezien zijn resolutie van 11 maart 2014 over het wereldwijd uitbannen van foltering5,

– gezien zijn resolutie van 12 maart 2015 over het jaarverslag over mensenrechten en 
democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de Europese Unie ter zake6,

– gezien zijn resolutie van 9 juli 2015 over de herziening van het Europees 
nabuurschapsbeleid7,

– gezien zijn resolutie van 10 september 2015 over migratie en vluchtelingen in Europa8,

– 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 8 oktober 
2014, getiteld "Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2014-15"9,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 30 april 2014, een 
instrumentarium getiteld "A rights-based approach, encompassing all human rights for 
EU development cooperation"10,

– 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 (A8-0000/2015),

A. overwegende dat de EU zich er op grond van artikel 21 VEU toe verbindt een 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) uit te bouwen volgens 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, het beginsel van gelijkheid en solidariteit en de naleving van het Handvest 
van de Verenigde Naties en het internationaal recht;

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0394.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0252.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0079.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0259.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0206.
6 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0076.
7 Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2015)0272.
8 Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2015)0317.
9 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_nl.pdf
10 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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B. overwegende dat de eerbiediging van de mensenrechten onder druk staat en wereldwijd 
bedreigd wordt;

C. overwegende dat meer dan de helft van de wereldbevolking nog steeds in landen met 
een ondemocratisch regime leeft, en overwegende dat vrijheid op mondiaal niveau de 
laatste jaren voortdurend achteruitgegaan is;

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

E. overwegende dat een betere samenhang tussen het binnenlands en buitenlands beleid 
van de EU een absolute vereiste is voor een succesvol EU-beleid op het gebied van de 
mensenrechten;

F. overwegende dat de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) bij de voorstelling van het 
nieuwe gezamenlijke actieplan inzake mensenrechten en democratie heeft verklaard dat 
de mensenrechten een van de overkoepelende prioriteiten van haar mandaat zouden 
worden, en als kompas zouden dienen voor alle betrekkingen met de EU-instellingen, 
alsook met derde landen, internationale organisaties en het maatschappelijk 
middenveld;

G. overwegende dat de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), de Commissie, de 
Raad en de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het nieuwe actieplan;

H. overwegende dat er voor passende middelen gezorgd moet worden om mensenrechten 
en democratie in derde landen beter te kunnen bevorderen;

I. overwegende dat betrekkingen met derde landen in het kader van alle bilaterale en 
multilaterale fora tot de meest doeltreffende instrumenten behoren voor het aanpakken 
van mensenrechtenkwesties in derde landen;

J. overwegende dat het beleid ter ondersteuning van mensenrechten en democratie 
geïntegreerd wordt in ander EU-beleid met een buitenlandse dimensie, zoals handel en 
ontwikkeling;

K. overwegende dat migratie een belangrijke uitdaging vormt voor het buitenlands beleid 
van de EU waarvoor onmiddellijke en doeltreffende oplossingen vereist zijn;

L. overwegende dat de doodstraf een van de belangrijkste punten van bezorgdheid blijft 
van de EU in haar benadering van derde landen;

M. overwegende dat kinderen en vrouwen steeds meer met bedreigingen geconfronteerd 
worden, in het bijzonder in conflictgebieden;

N. overwegende dat vrijheid van denken, geweten, godsdienst en overtuiging 
onvoorwaardelijk bevorderd moeten worden via interreligieuze en interculturele 
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dialogen;

O. overwegende dat de EU een nauwe samenwerking met het maatschappelijk middenveld 
in derde landen als een van haar hoofdprioriteiten beschouwt voor het aanpakken van 
schendingen van de mensenrechten;

Algemene overwegingen

1. uit zijn diepe bezorgdheid over de toenemende bedreiging van de mensenrechten en de 
democratische waarden in de hele wereld;

2. dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan zich meer in te spannen om mensenrechten 
en democratische waarden centraal te stellen in hun betrekkingen met de rest van de 
wereld, zoals ze hebben toegezegd in het VEU;

3. wijst er nogmaals op dat het van cruciaal belang is te zorgen voor een betere samenhang 
tussen het binnenlands en buitenlands beleid van de EU met betrekking tot de 
eerbiediging van de mensenrechten en de democratische waarden; benadrukt in dit 
verband dat, hoewel dit verslag over het buitenlands beleid van de EU ter bevordering 
van de mensenrechten gaat, het Parlement ook elk jaar een door de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken opgesteld verslag goedkeurt over 
de toestand van de grondrechten in de Europese Unie;

4. is van mening dat de EU en haar lidstaten, om te kunnen voldoen aan hun verbintenis 
met betrekking tot het bevorderen van de mensenrechten en de democratie in de wereld, 
samenhangend met één stem moeten spreken en ervoor moeten zorgen dat hun 
boodschap gehoord wordt;

5. benadrukt bovendien het belang van een betere samenwerking tussen de Commissie, de 
Raad, de EDEO, het Parlement en de EU-delegaties om de algemene samenhang van 
het EU-beleid inzake mensenrechten en democratie te verbeteren en dit beleid een 
centrale positie te geven te midden van alle EU-beleidslijnen met een buitenlandse 
dimensie;

6. vestigt de aandacht op zijn verbintenis op lange termijn om de mensenrechten te 
bevorderen en de democratische waarden uit te dragen, zoals onder meer blijkt uit de 
jaarlijkse uitreiking van de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken, het werk van de 
Subcommissie mensenrechten en de maandelijkse plenaire debatten en resoluties over 
gevallen waarin de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat geschonden zijn;

Beleidsinstrumenten van de EU om de mensenrechten wereldwijd te bevorderen

EU-jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld

7. verwelkomt de aanneming van het EU-jaarverslag over mensenrechten en democratie in 
de wereld in 2014; meent dat het jaarverslag een onmisbaar instrument is voor een 
kritische blik op het EU-beleid inzake mensenrechten en democratie in de wereld, 
alsook voor de communicatie en het debat over dit beleid;

8. verzoekt de VV/HV nogmaals tijdens twee plenaire zittingen per jaar in debat te gaan 
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met de leden van het Europees Parlement, de eerste maal op het moment dat het EU-
jaarverslag wordt voorgesteld, en de tweede maal in een reactie op het verslag van het 
Parlement; betreurt dat de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) niet schriftelijk geantwoord hebben op de resolutie van het Parlement 
betreffende het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013; 
herinnert aan de belangrijke rol die dergelijke schriftelijke antwoorden spelen in de 
interinstitutionele betrekkingen, aangezien ze een systematische en diepgaande follow-
up mogelijk maken van alle punten die door het Parlement aan de orde zijn gesteld;

9. prijst de EDEO en de Commissie voor hun uitgebreide verslaggeving over de 
activiteiten die de EU in 2014 heeft ondernomen op het gebied van mensenrechten en 
democratie; is niettemin van mening dat de huidige vorm van het jaarverslag over 
mensenrechten en democratie verbeterd kan worden door een beter overzicht te bieden 
van de concrete gevolgen die de acties van de EU hebben voor de mensenrechten en de 
democratie in derde landen;

10. pleit er in dit verband voor dat de EDEO bij het opstellen van het jaarverslag een meer 
analytische benadering hanteert en tegelijkertijd verslag blijft uitbrengen over de 
uitvoering van het strategisch kader en het actieplan van de EU; is van mening dat in het 
jaarverslag niet alleen de nadruk gelegd moet worden op de verwezenlijkingen van de 
EU en de optimale werkmethoden op dit gebied, maar ook aangeven moet worden met 
welke uitdagingen en beperkingen de EU wordt geconfronteerd in haar pogingen om de 
mensenrechten en de democratie in derde landen te bevorderen, en welke lessen hieruit 
getrokken kunnen worden voor concrete actie in de komende jaren;

11. blijft bij zijn standpunt dat de landenverslagen in het jaarverslag minder beschrijvend 
moeten zijn en in plaats daarvan een beter beeld moeten geven van de uitvoering van de 
landenstrategieën op het gebied van de mensenrechten en een overzicht moeten bieden 
van de gevolgen die de acties van de EU in de praktijk hebben;

Strategisch kader en (nieuw) actieplan van de EU inzake mensenrechten en democratie

12. herhaalt zijn standpunt dat de goedkeuring van het strategisch kader en het eerste 
actieplan van de EU inzake mensenrechten en democratie in 2012 een belangrijke 
mijlpaal vormde voor de EU om mensenrechten en democratie een centrale plaats te 
geven in haar betrekkingen met de rest van de wereld;

13. is verheugd dat de Raad in juli 2015 een nieuw actieplan inzake mensenrechten en 
democratie voor de periode 2015-2019 heeft goedgekeurd; prijst de EDEO voor het 
raadplegen van de Commissie, het Parlement, de lidstaten, het maatschappelijk 
middenveld en regionale en internationale organisaties bij de beoordeling van het eerste 
actieplan en het opstellen van het nieuwe;

14. is ingenomen met de hernieuwde verbintenis van de EU om wereldwijd de 
mensenrechten te bevorderen en te beschermen en de democratie te ondersteunen; merkt 
op dat het actieplan tot doel heeft de EU in staat te stellen gerichter, systematischer en 
gecoördineerder te werk te gaan op het gebied van mensenrechten en democratie, alsook 
de effecten van haar beleid en instrumenten op het terrein te vergroten; steunt in dit 
verband de vooropstelling van vijf strategische actiegebieden;
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15. verzoekt de VV/HV, de EDEO, de Commissie, de Raad en de lidstaten ervoor te zorgen 
dat het nieuwe actieplan op een doeltreffende en samenhangende manier wordt 
uitgevoerd; vestigt er met name de aandacht op hoe belangrijk het is om de 
instrumenten die de EU gebruikt bij het bevorderen van mensenrechten en democratie 
in de wereld doeltreffender te maken en hun plaatselijke effect te maximaliseren; wijst 
er nogmaals op dat het belangrijk is de inspanningen op te voeren om mensenrechten en 
democratie te integreren in elke buitenlandse actie van de EU, ook op hoog politiek 
niveau;

16. benadrukt dat de EU voor het verwezenlijken van de ambitieuze doelstellingen uit het 
nieuwe actieplan in voldoende middelen en deskundigheid moet voorzien, zowel wat 
specifiek personeel voor delegaties en hoofdkantoren als wat beschikbare middelen
voor projecten betreft;

17. herhaalt zijn standpunt dat een grote eensgezindheid en een betere coördinatie tussen de 
lidstaten en de EU-instellingen noodzakelijk zijn om de agenda voor mensenrechten en 
democratie op een samenhangende en consequente manier te bevorderen; stelt 
nadrukkelijk dat de lidstaten meer verantwoordelijkheid moeten opnemen bij de 
uitvoering van het actieplan en het strategisch kader van de EU, en deze moeten 
gebruiken als hun eigen blauwdruk voor de bilaterale en multilaterale bevordering van 
mensenrechten en democratie;

18. dringt er in dit verband bij de Raad Buitenlandse Zaken op aan het thema democratie en 
mensenrechten regelmatig te bespreken; herhaalt zijn verzoek aan de Raad Buitenlandse 
Zaken een jaarlijks openbaar debat te voeren over EU-acties op het gebied van 
mensenrechten en democratie;

19. prijst de EDEO en de Commissie voor de rapportage over de uitvoering van het eerste 
actieplan en rekent erop dat deze manier van verslaggeven ook in het kader van het 
nieuwe actieplan wordt aangehouden; wijst bovendien nogmaals op zijn 
vastberadenheid nauw betrokken te blijven bij en geraadpleegd te worden over de 
uitvoering van het nieuwe actieplan;

Overzicht van andere beleidsinstrumenten van de EU

20. uit zijn bezorgdheid over de recente herstructurering van de EDEO en zijn directoraat 
Mensenrechten, en over de gevolgen die deze reorganisatie kan hebben voor het 
vermogen van de EU mensenrechten te integreren in alle dimensies van het buitenlands 
beleid; verzoekt de EDEO alle nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de 
nieuwe directeur voor mensenrechten, mondiale en multilaterale aangelegenheden het 
mandaat en passende middelen krijgt om mensenrechten te integreren in het werk van 
de EDEO;

21. herinnert aan het belang van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de EU 
(SVEU) voor de mensenrechten om de zichtbaarheid en doeltreffendheid van de EU bij 
de bescherming en bevordering van mensenrechten en democratische beginselen over 
de hele wereld te verbeteren; prijst de huidige mandaathouder voor zijn aanzienlijke 
verwezenlijkingen en voor de regelmatige uitwisseling met het Parlement en het 
maatschappelijk middenveld;
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22. is ingenomen met de verlenging van het mandaat van de SVEU tot februari 2017 en 
herhaalt zijn verzoek om hier een permanent mandaat van te maken; pleit er in dit 
verband voor dat de SVEU initiatiefrecht, een grotere zichtbaarheid en voldoende 
personeel en financiële middelen krijgt, opdat hij zijn functie optimaal kan uitoefenen;

23. dringt er bij de Raad nogmaals op aan in het mandaat van de geografische SVEU's vast 
te leggen dat zij nauw moeten samenwerken met de SVEU voor de mensenrechten;

24. merkt op dat het Politiek en Veiligheidscomité 132 landenstrategieën op het gebied van 
de mensenrechten (hierna landenstrategieën genoemd) heeft bekrachtigd na 
gecoördineerde inspanningen van de EU-delegaties, de EU-instellingen en de lidstaten; 
spreekt nogmaals zijn steun uit voor de doelstelling van de landenstrategieën om de EU-
acties voor elk land op maat te snijden volgens de specifieke toestand en behoeften ter 
plekke; dringt erop aan de samenwerking tussen de EU-delegaties, de ambassades van 
de lidstaten en de EU-instellingen bij het opstellen en uitvoeren van landenstrategieën 
verder te verbeteren;

25. herhaalt zijn oproep om de leden van het Europees Parlement toegang te geven tot de 
inhoud van de landenstrategieën, zodat deze met een voldoende kritische blik bekeken 
kunnen worden; staat erop dat de EDEO voor elke individuele landenstrategie 
duidelijke en meetbare voortgangsindicatoren opneemt;

26. wijst er met klem op hoe belangrijk het is om op alle niveaus van beleidsvorming ten 
aanzien van derde landen rekening te houden met de landenstrategieën, ook bij de 
voorbereiding van politieke dialogen op hoog niveau, landenstrategiedocumenten en 
jaarlijkse actieprogramma's;

27. is ingenomen met de aanwijzing van contactpunten voor de mensenrechten en/of 
genderkwesties door alle delegaties en door de missies in het kader van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB); merkt echter op dat de 
informatie die online beschikbaar is voor het publiek in vele gevallen gedateerd is, en 
roept daarom op tot een snelle herziening;

28. herhaalt zijn aanbeveling aan de VV/HV en de EDEO om duidelijke operationele 
richtsnoeren uit te werken in verband met de rol van contactpunten in delegaties, om 
hun de bevoegdheid te geven als echte mensenrechtenadviseurs op te treden en hen in 
staat te stellen hun werk op een doeltreffende manier uit te voeren; meent dat het werk 
van de contactpunten voor de mensenrechten evenzeer ondersteund moet worden door 
het diplomatieke personeel van de lidstaten;

29. erkent dat mensenrechtendialogen met derde landen een doeltreffend instrument kunnen 
zijn voor bilateraal contact en samenwerking ter bevordering en bescherming van de 
mensenrechten; is daarom ingenomen met het tot stand brengen van 
mensenrechtendialogen met een groeiend aantal landen; is ingenomen met het feit dat 
een eerste mensenrechtendialoog heeft plaatsgevonden met Myanmar/Birma;

30. dringt er bij de VV/HV en de EDEO op aan tijdens het verloop van de 
mensenrechtendialogen en de bijbehorende seminars voor het maatschappelijk 
middenveld een duidelijk, resultaatgericht perspectief voor ogen te houden dat aansluit 
bij de landenstrategieën; spoort de EDEO aan consequent voorbereidende dialogen te 
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voeren met organisaties uit het maatschappelijk middenveld, die automatisch zouden 
moeten doorsijpelen in de eigenlijke dialoog; dringt er verder bij de VV/HV en de 
EDEO op aan individuele gevallen van mensenrechtenverdedigers tijdens de 
mensenrechtendialogen op een verantwoordelijke en transparante manier ter sprake te 
brengen; vindt het van wezenlijk belang dat de EDEO stelselmatig nagaat of alle 
toezeggingen die tijdens elke mensenrechtendialoog gedaan zijn, nagekomen worden;

31. herhaalt zijn verzoek aan de EDEO om een uitgebreid mechanisme te ontwikkelen om 
toezicht te houden op de werking van de mensenrechtendialogen en deze te kunnen 
herzien, teneinde hun effect te vergroten; is van mening dat alternatieve 
ondersteuningsinstrumenten voor de bevordering van mensenrechten gebruikt moeten 
worden indien de dialogen in een bepaald land voortdurend mislukken; merkt in dit 
verband op dat de mensenrechtendialoog met Rusland in 2014 is opgeschort; dringt er 
daarom op aan dat de EDEO zijn mensenrechtenstrategie ten aanzien van Rusland 
grondig herziet;

32. stelt met tevredenheid vast dat de Raad in mei 2014 de EU-mensenrechtenrichtsnoeren 
inzake vrijheid van meningsuiting online en offline1 heeft goedgekeurd; herinnert echter 
aan zijn verzoek aan de EDEO om de selectieprocedure voor de in de EU-richtsnoeren 
behandelde thema's te verduidelijken en ook het Parlement en het maatschappelijk 
middenveld hieromtrent te raadplegen alvorens de thema's te kiezen;

33. herhaalt zijn verzoek aan de VV/HV en de EDEO om de EU-richtsnoeren inzake het 
internationaal humanitair recht (IHR)2 te herzien in het licht van de tragische 
gebeurtenissen in landen als Syrië en Irak; pleit er in dit verband voor dat de EDEO 
organisaties uit het maatschappelijk middenveld ondersteunt die ijveren voor de 
eerbiediging van het IHR door zowel statelijke als niet-statelijke actoren; dringt er 
bovendien op aan dat de EU alle beschikbare instrumenten actief aanwendt om naleving 
van het IHR door statelijke en niet-statelijke actoren te verbeteren;

34. wijst er met klem op hoe belangrijk het is de uitvoering van de EU-richtsnoeren inzake 
de mensenrechten systematisch te beoordelen aan de hand van duidelijk gedefinieerde 
benchmarks; is van mening dat verdere maatregelen nodig zijn om het personeel van de 
EDEO en de EU-delegaties bewust te maken van de inhoud van de richtsnoeren, 
teneinde ervoor te zorgen dat ze naar behoren worden uitgevoerd;

Bevordering van mensenrechten en democratie verzekeren via de beleidslijnen en 
instrumenten van het buitenlands beleid van de EU

35. herinnert eraan dat de EU zich ertoe heeft verbonden mensenrechten en democratie 
centraal te stellen in haar betrekkingen met derde landen; benadrukt daarom dat de 
bevordering van mensenrechten en democratische beginselen gesteund moet worden 
doorheen het hele EU-beleid met een buitenlandse dimensie, zoals het uitbreidings- en 
nabuurschapsbeleid, het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, en het beleid 
inzake ontwikkeling, handel, justitie en binnenlandse zaken;

36. stelt vast dat de Commissie inspanningen doet om te voldoen aan haar toezegging 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
2 https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf
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mensenrechtenbepalingen op te nemen in haar effectbeoordelingen voor wetgevings- en 
niet-wetgevingsvoorstellen, uitvoeringsmaatregelen en handelsovereenkomsten; spoort 
de Commissie aan de kwaliteit en de uitgebreide opzet van de effectbeoordelingen te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat er stelselmatig mensenrechtenkwesties in aan bod 
komen;

37. herinnert eraan dat het uitbreidingsbeleid van de EU een van de krachtigste 
instrumenten is om de eerbiediging van mensenrechten en democratische beginselen 
aan te moedigen; is daarom verheugd dat het hoofdstuk rechterlijke macht en 
grondrechten, en het hoofdstuk justitie, vrijheid en veiligheid bij 
toetredingsonderhandelingen op een nieuwe manier worden benaderd, waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de tijd die nodig is om deze hervormingen naar behoren 
uit te voeren;

38. spreekt zijn bezorgdheid uit over de verslechterende toestand van de vrijheid van 
meningsuiting en media in bepaalde uitbreidingslanden; benadrukt dat de 
onafhankelijkheid van de media in deze landen dringend verbeterd moet worden en dat 
de politieke en economische druk op journalisten, die vaak tot zelfcensuur leidt, 
onverwijld aangepakt moet worden; verzoekt de Commissie tijdens 
toetredingsonderhandelingen voorrang te blijven geven aan de eerbiediging van de 
vrijheid van meningsuiting en van de media;

39. betreurt dat een behoorlijke uitvoering van rechtskaders voor de bescherming van 
minderheden een uitdaging blijft, zoals is aangegeven in de uitbreidingsstrategie van de 
Commissie voor 2014-20151; verzoekt de uitbreidingslanden hun inspanningen op te 
voeren om een cultuur van aanvaarding van minderheden tot stand te brengen, 
bijvoorbeeld door minderheden beter te integreren in het onderwijssysteem;

40. stelt met bezorgdheid vast dat de democratische politieke cultuur in enkele kandidaat-
lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten verslechtert; herinnert eraan dat politieke 
dialoog, compromissen en het betrekken van alle belanghebbenden in het 
besluitvormingsproces de kern uitmaken van democratische regimes; stelt evenzeer met 
bezorgdheid vast dat de uitbreidingslanden weinig vooruitgang boeken bij het vergroten 
van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en in de strijd tegen corruptie; dringt 
er samen met de Commissie bij de uitbreidingslanden op aan een geloofwaardige 
registratie van onderzoeken, vervolgingen en definitieve veroordelingen uit te bouwen;

41. herinnert er in verband met de lopende herziening van het Europees nabuurschapsbeleid 
aan dat het VEU bepaalt dat de Unie bijzondere betrekkingen moet ontwikkelen met de 
naburige landen, stoelend op de waarden van de Unie, waaronder eerbiediging van de 
mensenrechten en democratie2; benadrukt het feit dat de eerbiediging van 
mensenrechten en democratische beginselen aanzienlijk is aangetast, in het licht van de 
grote uitdagingen waarmee zowel het oostelijk als het zuidelijk nabuurschap de laatste 
jaren zijn geconfronteerd;

42. is er daarom van overtuigd dat de bevordering van mensenrechten en democratische 
beginselen centraal moet blijven staan in het herziene Europees nabuurschapsbeleid; 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_nl.pdf
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:nl:PDF
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wijst er nogmaals op dat de bevordering van mensenrechten en democratische 
beginselen in het belang van zowel partnerlanden als de EU is;

43. benadrukt dat de EU democratische en doeltreffende mensenrechteninstellingen en het 
maatschappelijk middenveld in naburige landen moet blijven ondersteunen bij hun 
inspanningen om democratisering en eerbiediging van de mensenrechten te bevorderen; 
wijst in dit verband in positieve zin op de niet-aflatende inzet van het Europees Fonds 
voor Democratie in het oostelijke en zuidelijke nabuurschap van de EU voor de 
bevordering van democratie en eerbiediging van grondrechten en vrijheden;

44. spreekt nogmaals zijn steun uit voor de invoering van mensenrechtenbepalingen in 
internationale overeenkomsten tussen de EU en derde landen; verzoekt de Commissie 
op doeltreffende en stelselmatige wijze toezicht te houden op de uitvoering van de 
mensenrechtenbepalingen en regelmatig aan het Parlement verslag uit brengen over de 
eerbiediging van de mensenrechten in partnerlanden;

45. is ingenomen met de inwerkingtreding op 1 januari 2014 van het nieuwe stelsel van 
algemene preferenties (SAP) (Verordening (EU) nr. 978/2012); merkt in positieve zin 
op dat aan het eind van 2014 aan 14 landen SAP+-preferenties waren verleend, als 
middel om de daadwerkelijke uitvoering van 27 internationale basisverdragen op het 
gebied van mensenrechten en arbeidsnormen te stimuleren; vraagt dat de Commissie 
tegen het einde van 2015 aan het Parlement en de Raad verslag uitbrengt over de stand 
van de ratificatie en de daadwerkelijke uitvoering van de verdragen door de 
begunstigden van de SAP+-preferenties;

46. verklaart nogmaals dat de activiteiten van Europese bedrijven die in derde landen 
werkzaam zijn volledig in overeenstemming moeten zijn met de internationale 
mensenrechtennormen; bevestigt bovendien dat het van belang is maatschappelijk 
verantwoord ondernemen te bevorderen, en dat Europese bedrijven de leiding nemen in 
de bevordering van internationale normen inzake bedrijfsleven en mensenrechten;

47. is daarom van mening dat de EDEO van de EU-delegaties moet eisen dat ze 
betrekkingen onderhouden met in derde landen werkzame Europese bedrijven om de 
eerbiediging van de mensenrechten in hun bedrijfsgerelateerde activiteiten te 
bevorderen; herhaalt bovendien zijn verzoek dat EU-delegaties de eerbiediging van de 
mensenrechten in bedrijfsvoering als prioriteit opnemen voor plaatselijke oproepen tot 
het indienen van voorstellen die worden uitgevoerd uit hoofde van het Europees 
instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR);

48. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om tegen het einde van 2015 verslag uit te 
brengen over de uitvoering van de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten1 door de EU-lidstaten;

49. is van mening dat ontwikkelingssamenwerking en de bevordering van mensenrechten 
en democratische beginselen hand in hand moeten gaan; herinnert er in dit verband aan 
dat de VN hebben verklaard dat ontwikkelingsdoelstellingen zonder benadering op 
basis van de mensenrechten niet volledig bereikt kunnen worden; herinnert er ook aan 
dat de EU zich ertoe heeft verbonden partnerlanden te ondersteunen, rekening houdend 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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met hun ontwikkelingssituatie en hun vooruitgang op het gebied van mensenrechten en 
democratie;

50. is ingenomen met het werkdocument van de diensten van de Commissie, getiteld "A 
rights-based approach, encompassing all human rights for EU development 
cooperation", dat in april 2014 is gepubliceerd en door de Raad positief is onthaald; 
spoort de Commissie aan toezicht te houden op de uitvoering van de op rechten 
gebaseerde benadering en ervoor te zorgen dat mensenrechten en 
ontwikkelingssamenwerking elkaar in de praktijk versterken;

51. neemt met tevredenheid kennis van de richtsnoeren voor terrorismebestrijding1, die door 
de EDEO en de Commissie zijn opgesteld en door de Raad zijn goedgekeurd om de 
eerbiediging van de mensenrechten te waarborgen bij het plannen en uitvoeren van 
projecten met derde landen inzake bijstand op het gebied van terrorismebestrijding; 
verzoekt de EDEO en de Commissie toe te zien op de daadwerkelijke uitvoering van de 
richtsnoeren, te beginnen met een brede verspreiding; steunt in dit verband de 
internationale pogingen om een eind te maken aan de door IS/Da'esh gepleegde 
schendingen van de mensenrechten;

52. verklaart zich solidair met het hoge aantal vluchtelingen en migranten dat ernstige 
schendingen van de mensenrechten ondergaat als slachtoffer van conflicten, concrete 
bestuurlijke tekortkomingen en netwerken voor illegale immigratie en mensenhandel; 
spreekt ook zijn diepe leedwezen uit over het tragische verlies van levens van mensen 
die asiel zoeken in de EU;

53. benadrukt dat de grondoorzaken van de migratiestromen en de buitenlandse dimensie 
van de vluchtelingencrisis dringend aangepakt moeten worden, onder meer door 
duurzame oplossingen te vinden voor de conflicten in ons nabuurschap; beklemtoont de 
behoefte aan een brede, op mensenrechten gebaseerde benadering van migratie en 
verzoekt de EU samen te werken met de VN, regionale organisaties, regeringen en ngo's 
om de grondoorzaken van de migratiestromen aan te pakken; neemt in dit verband 
kennis van de operatie van de door de Europese Unie geleide zeemacht – Middellandse 
Zee (EUNAVFOR MED) tegen mensensmokkelaars en -handelaars in het Middellandse 
Zeegebied; is ingenomen met de maatregelen die de Commissie op 9 september 2015 
heeft voorgesteld om de buitenlandse dimensie van de vluchtelingencrisis aan te 
pakken;

Bevordering van mensenrechten en democratie via multilaterale organisaties

54. spreekt nogmaals zijn volledige steun uit voor de sterke inzet van de EU bij het ijveren 
voor de bevordering van mensenrechten en democratische beginselen door samen te 
werken met de structuren van de Verenigde Naties en de gespecialiseerde VN-
organisaties, de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, 
overeenkomstig de artikelen 21 en 220 VEU;

55. herhaalt bovendien hoe belangrijk het is dat de EU actief en consequent deelneemt aan 
alle mensenrechtenmechanismen van de VN, met name de Derde Commissie van de 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm
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Algemene Vergadering en de VN-Mensenrechtenraad; erkent de inspanningen van de 
EDEO, de EU-delegaties in New York en Genève en de lidstaten om de samenhang van 
het EU-optreden inzake mensenrechtenkwesties op VN-niveau te vergroten; spoort de 
EU aan de inspanningen op te voeren om haar stem te laten horen, onder meer door de 
toenemende praktijk van regio-overschrijdende initiatieven te versterken en door steun 
te verlenen aan en het initiatief te nemen voor resoluties;

56. betreurt dat de inmiddels geïnstitutionaliseerde praktijk om een parlementaire delegatie 
naar de Algemene Vergadering van de VN te sturen in 2014 niet in acht is genomen; is 
ermee ingenomen dat de praktijk in 2015 weer opgenomen is, tijdens de 28e zitting van 
de Mensenrechtenraad;

57. benadrukt dat alle leden van de Mensenrechtenraad, met het oog op de 
geloofwaardigheid en legitimiteit van dit VN-orgaan, de hoogste mensenrechtennormen 
moeten hanteren en hun toezeggingen op het gebied van de mensenrechten moeten 
nakomen;

58. spreekt opnieuw zijn grote steun uit voor het Internationaal Strafhof (ICC) om recht te 
doen wedervaren aan slachtoffers van de zwaarste misdrijven die de internationale 
gemeenschap in haar geheel aanbelangen, zoals genocide, misdrijven tegen de 
menselijkheid, oorlogsmisdrijven en daden van agressie; vindt het betreurenswaardig 
dat in 2014 geen enkel land het Statuut van Rome heeft geratificeerd; uit zijn diepe 
bezorgdheid dat meerdere aanhoudingsbevelen nog niet zijn uitgevoerd;

59. verzoekt de EU en haar lidstaten het ICC en de behoefte aan handhaving van zijn 
besluiten in alle soorten dialogen met derde landen actief te steunen;

Eerbiediging van de mensenrechten wereldwijd verbeteren

60. herinnert eraan dat vrijheid van denken, geweten, godsdienst en overtuiging een 
fundamenteel mensenrecht is, zoals erkend in de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens;

61. verzoekt de EU en haar lidstaten meer inspanningen te leveren om de eerbiediging van 
de vrijheid van denken, geweten, godsdienst en overtuiging te verbeteren en de 
interreligieuze dialoog te bevorderen wanneer ze met derde landen samenwerken; geeft 
zijn volledige steun aan de werkwijze van de EU om in de Mensenrechtenraad en op de 
Algemene Vergadering van de VN het initiatief te nemen voor thematische resoluties 
over godsdienst en overtuiging; vraagt concrete acties voor de daadwerkelijke 
uitvoering van de EU-richtsnoeren tot bevordering en bescherming van de vrijheid van 
godsdienst en overtuiging, onder meer door te zorgen voor een stelselmatige en 
consequente opleiding van EU-personeel in de hoofdkantoren en delegaties;

62. is ingenomen met de gezamenlijke verklaring van oktober 2014 van de VV/HV en de 
secretaris-generaal van de Raad van Europa1 waarin ze met klem bevestigen de 
doodstraf radicaal te veroordelen, in alle gevallen en in alle omstandigheden; blijft bij 
zijn standpunt dat de wereldwijde afschaffing van de doodstraf een van de centrale EU-
doelstellingen met betrekking tot de mensenrechten moet zijn;

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
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63. uit zijn bezorgdheid over het toenemende aantal doodvonnissen in de hele wereld; vindt 
het betreurenswaardig dat Belarus na een pauze van twee jaar opnieuw terechtstellingen 
uitvoert; herhaalt daarom zijn oproep aan Belarus om een moratorium op de doodstraf 
in te stellen dat uiteindelijk moet leiden tot de afschaffing ervan;

64. verzoekt de EU om betrekkingen te blijven onderhouden met landen waar de doodstraf 
nog bestaat, en daarbij gebruik te maken van alle diplomatieke middelen en 
samenwerkingsinstrumenten om de afschaffing van de doodstraf te bevorderen; herhaalt 
bovendien zijn verzoek aan de EU nauwgezet te blijven toezien op de omstandigheden 
waarin terechtstellingen worden uitgevoerd in de landen waar de doodstraf nog steeds 
wordt toegepast;

65. meent dat de EU, naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het VN-Verdrag tegen 
foltering en gelet op het feit dat foltering en mishandeling wereldwijd blijven 
voortduren, haar inspanningen moet opvoeren om deze zware schendingen van de 
mensenrechten uit te roeien; vraagt de EDEO en de VV/HV daarom met klem om via 
diplomatieke engagementen en een meer systematische openbare stellingname 
nadrukkelijker de strijd aan te gaan met foltering en andere wrede, onmenselijke en 
vernederende behandelingen of straffen; pleit ervoor dat de EDEO, de EU-delegaties en 
de lidstaten ten volle gebruikmaken van alle bestaande instrumenten, zoals de EU-
richtsnoeren inzake foltering1;

66. veroordeelt in de meest krachtige bewoordingen alle vormen van discriminatie, met 
inbegrip van discriminatie op grond van ras, kleur, geslacht, seksuele geaardheid, taal, 
cultuur, maatschappelijke afkomst, kaste, geboorte, leeftijd, handicap of gelijk welke 
andere status; dringt er bij de EU op aan haar inspanningen op te voeren voor de 
uitroeiing van alle vormen van discriminatie, racisme en xenofobie via 
mensenrechtendialogen en politieke dialogen, het werk van de EU-delegaties en open 
diplomatie; dringt er bij de EU ook op aan te blijven ijveren voor de ratificatie en 
volledige uitvoering van alle VN-Verdragen die deze zaak ondersteunen, zoals het 
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie of 
het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;

67. benadrukt dat minderheidsgroepen in derde landen specifieke behoeften hebben en dat 
geijverd moet worden voor hun volledige gelijkwaardigheid;

68. herinnert eraan dat de Sacharovprijs in 2014 is uitgereikt aan dr. Denis Mukwege 
wegens zijn sterke betrokkenheid bij slachtoffers van seksueel geweld en zijn niet-
aflatende steun voor vrouwenrechten; veroordeelt met klem alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes;

69. spoort de EU aan steun voor vrouwen te blijven integreren in GVDB-operaties en te 
blijven toewerken naar de uitvoering van Resolutie 1325 (2000) van de VN-
Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid2;

70. verzoekt de Commissie, de EDEO en de VV/HV te blijven ijveren voor de politieke en 
economische versterking van de positie van vrouwen door gendergelijkheid te 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.nl08.pdf
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
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integreren in alle buitenlandse beleidslijnen en programma's en door gendergerelateerde 
kwesties in het openbaar te bespreken;

71. bevestigt nogmaals de dringende behoefte aan een universele ratificatie en 
daadwerkelijke uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en de 
bijhorende facultatieve protocollen;

72. is ingenomen met de in december 2014 aangenomen conclusies van de Raad over de 
bevordering en bescherming van de rechten van het kind1, en dringt er bij de EU op aan 
partnerlanden te blijven steunen in hun strijd tegen alle vormen van geweld ten aanzien 
van kinderen en bij hun inspanningen om de kinderrechten beter te kunnen beschermen;

73. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om een voorstel in te dienen met een 
uitgebreide strategie en een actieplan voor de rechten van het kind voor de komende vijf 
jaar, als ondersteuning bij de inspanningen van de EU om de kinderrechten te 
bevorderen, met name door er mee voor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot 
water, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs, alsook door kinderarbeid 
uit te roeien en kinderen in gewapende conflicten bij te staan;

74. is ingenomen met de actieve samenwerking tussen de EU en verscheidene speciale 
rapporteurs van de VN die zich bezighouden met economische, sociale en culturele 
rechten, waaronder de speciale rapporteur voor het mensenrecht op veilig drinkwater en 
sanitaire voorzieningen, de speciale rapporteur voor het recht op onderwijs, de speciale 
rapporteur voor het recht op voedsel, de speciale rapporteur voor extreme armoede en 
mensenrechten, en de speciale rapporteur voor behoorlijke huisvesting; stelt met 
voldoening vast dat de bevordering van de economische, sociale en culturele rechten is 
versterkt in het indicatief meerjarenprogramma 2014-2017 van het EIDHR, dat onder 
meer als doel heeft bij te dragen aan de versterking van vakbonden, verhoogde aandacht 
voor loonkwesties, de bescherming van landschappen, de bevordering van sociale 
integratie door economische emancipatie en de vermindering van economische 
discriminatie en geweld op de werkplek;

EU-acties ter ondersteuning en consolidering van de democratie in de hele wereld

75. benadrukt dat de EU zich ertoe heeft verbonden de eerbiediging van mensenrechten en 
democratische waarden te handhaven en te bevorderen in haar betrekkingen met de rest 
van de wereld; herinnert eraan dat democratische regimes niet alleen gekenmerkt 
worden door vrije en eerlijke verkiezingsprocessen, maar onder meer ook door de 
vrijheid van meningsuiting en vereniging, de rechtsstaat en verantwoordingsplicht, de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en onpartijdig bestuur; benadrukt dat 
democratie en mensenrechten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar 
versterken, zoals is uiteengezet in de conclusies van de Raad van 18 november 2009 
over de ondersteuning van de democratie in de externe betrekkingen van de EU2; stelt 
met tevredenheid vast dat in het nieuwe actieplan inzake mensenrechten en democratie 
meer aandacht wordt besteed aan activiteiten ter ondersteuning van de democratie;

Verdediging van de vrijheid van meningsuiting en versterking van het maatschappelijk 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=nl&f=ST%2015559%202014%20INIT
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=nl&f=ST%2016081%202009%20INIT
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middenveld

76. wijst er nogmaals op dat de vrijheid van meningsuiting een essentieel onderdeel vormt 
van alle democratische samenlevingen, aangezien ze een cultuur van pluralisme 
bevordert die de positie van het maatschappelijk middenveld en de burgers versterkt om 
hun regeringen en beleidsmakers ter verantwoording te roepen, en de eerbiediging van 
de rechtsstaat ondersteunt; dringt er daarom bij de EU op aan zich harder in te spannen 
om de vrijheid van meningsuiting via haar buitenlandse beleidslijnen en instrumenten te 
bevorderen;

77. verzoekt de EU en haar lidstaten nogmaals beter toezicht te houden op alle vormen van 
beknotting van de vrijheid van meningsuiting en de media in derde landen, en dergelijke 
beperkingen snel en stelselmatig te veroordelen; benadrukt hoe belangrijk het is de 
daadwerkelijke uitvoering van de EU-richtsnoeren inzake vrijheid van meningsuiting 
online en offline te verzekeren en de effecten regelmatig na te gaan;

78. maakt er zich ernstige zorgen over dat het maatschappelijk middenveld wereldwijd 
steeds meer aangevallen wordt; herinnert eraan dat een onafhankelijk maatschappelijk 
middenveld een wezenlijke rol speelt bij de verdediging en bevordering van 
mensenrechten en in de werking van democratische samenlevingen;

79. merkt in positieve zin op dat de VV/HV in het nieuwe actieplan herhaalt dat de EU zich 
ertoe verbindt de positie van plaatselijke spelers en organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld te versterken, en benadrukt dat het maatschappelijk middenveld en 
mensenrechtenverdedigers in het bijzonder meer aandacht en inspanningen van de EU 
vergen, omdat hun bewegingsruimte aanzienlijk is ingekrompen; dringt er daarom bij de 
EU en haar lidstaten op aan te werken aan een samenhangend en omvattend antwoord 
op de grote uitdagingen waarmee het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van 
mensenrechtenverdedigers, wereldwijd geconfronteerd wordt;

80. verzoekt de EU en haar lidstaten gevallen van schendingen van de vrijheid van 
vergadering en vereniging, onder meer door verscheidene vormen van verbod op en 
beperking van organisaties uit het maatschappelijk middenveld en hun activiteiten, 
voortdurend te volgen en ter sprake te brengen;

81. verzoekt de EU en haar lidstaten eveneens gebruik te maken van alle beschikbare 
middelen, zoals mensenrechtendialogen, politieke dialogen en open diplomatie, om 
individuele gevallen van mensenrechtenverdedigers en activisten uit het 
maatschappelijk middenveld die in gevaar zijn stelselmatig ter sprake te brengen, in het 
bijzonder de gevallen waarbij mensen gevangengezet zijn; spoort de EU-delegaties en 
het diplomatieke personeel van de lidstaten aan mensenrechtenverdedigers actief te 
blijven steunen, door op stelselmatige wijze toe te zien op processen, gedetineerde 
activisten te bezoeken en waar nodig verklaringen af te leggen over individuele 
gevallen; beklemtoont ook het belang van instrumenten voor stille diplomatie bij de 
verdediging van mensenrechtenverdedigers;

82. wijst in positieve zin op de EU-bijstand aan mensenrechtenverdedigers en het 
maatschappelijk middenveld over de hele wereld door financiering via het Europees 
instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR); benadrukt dat het bijzonder 
belangrijk is het EIDHR te gebruiken voor de bescherming van de 
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mensenrechtenverdedigers die het meeste gevaar lopen; beklemtoont tevens dat steun 
voor mensenrechtenverdedigers in gevaar eerst en vooral volgens effectiviteitscriteria 
toegewezen moet worden en dat al te normatieve voorwaarden vermeden moeten 
worden; verzoekt de Commissie, de EDEO en de EU-delegaties ervoor te zorgen dat de 
beschikbare financiering voor mensenrechtenverdedigers goed besteed wordt;

Ondersteuning van vrije en eerlijke verkiezingsprocessen, eerbiediging van de rechtsstaat, 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en onpartijdig bestuur

83. is ingenomen met de acht verkiezingswaarnemingsmissies en de acht 
verkiezingsdeskundigenmissies die in 2014 door de EU over de hele wereld zijn 
ingezet; herhaalt zijn waardering voor de niet-aflatende ondersteuning die de EU bij 
verkiezingsprocessen biedt en voor de bijstand en steun die zij daarbij aan binnenlandse 
waarnemers verleent;

84. herinnert aan het belang van een behoorlijke follow-up van de verslagen en 
aanbevelingen van de verkiezingswaarnemingsmissies, als een manier om hun invloed 
te vergroten en de EU-steun voor democratische normen in de betrokken landen sterker 
te maken;

85. pleit ervoor dat de EU haar inspanningen opvoert voor de ontwikkeling van een bredere 
benadering van democratiseringsprocessen, waarvan vrije en eerlijke verkiezingen 
slechts één dimensie uitmaken, om een positieve bijdrage te leveren aan de versterking 
van democratische instellingen en het vertrouwen van de bevolking in 
verkiezingsprocessen over de hele wereld;

86. neemt in dit verband met tevredenheid kennis van de start in 2014 van een tweede 
generatie proefprojecten met betrekking tot democratieondersteuning in twaalf 
geselecteerde EU-delegaties, als gevolg van een toezegging uit de conclusies van de 
Raad van november 2009 en het actieplan inzake mensenrechten en democratie van 
2012; legt een sterke nadruk op het belang van deze proefprojecten voor het bereiken 
van een betere samenhang in de ondersteuning van democratie via de buitenlandse 
beleidslijnen en instrumenten van de EU;

87. is ingenomen met de toezegging van de Commissie, de EDEO en de lidstaten in het 
nieuwe actieplan inzake mensenrechten en democratie om in derde landen op een meer 
vastberaden en consequente manier overleg te plegen met instanties die verkiezingen 
beheren, parlementaire instellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, 
om er mee voor te zorgen dat deze sterker staan en zodoende de democratische 
processen te versterken;

88. herinnert eraan dat de ervaring die is opgedaan met de overgang naar democratie in het 
kader van het uitbreidings- en nabuurschapsbeleid op een positieve manier kan 
bijdragen aan de vaststelling van beproefde methoden die gebruikt kunnen worden voor 
de ondersteuning en consolidering van andere democratiseringsprocessen over de hele 
wereld;

89. herinnert eraan dat corruptie een bedreiging vormt voor het genieten van gelijke 
mensenrechten, en democratische processen zoals de rechtsstaat en een eerlijke 
rechtsbedeling ondermijnt; herinnert er ook aan dat de EU exclusieve bevoegdheid heeft 
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opgeëist voor de ondertekening van het VN-Verdrag tegen corruptie;

90. is van mening dat de EU het belang van integriteit, verantwoordingsplicht en een 
degelijk beheer van overheidszaken, overheidsfinanciën en overheidseigendommen, 
zoals bepaald in het VN-Verdrag tegen corruptie, moet beklemtonen in alle platforms 
voor dialoog met derde landen; pleit ervoor dat de EU derde landen op een meer 
samenhangende en stelselmatige manier ondersteunt bij het aanpakken van corruptie 
door middel van deskundigheid en steun bij het opzetten en consolideren van 
onafhankelijke en doeltreffende instellingen voor corruptiebestrijding;

91. is van mening dat de EU meer inspanningen moet leveren om op multilateraal en 
bilateraal niveau te ijveren voor de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht; spoort de EU aan om eerlijke rechtsbedeling wereldwijd te 
ondersteunen door derde landen bij te staan in het proces van wetgevende en 
institutionele hervormingen; spoort ook de EU-delegaties en de ambassades van de 
lidstaten aan stelselmatig toe te zien op processen, met het oog op de bevordering van 
de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht;

* * *
92. 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 speciale vertegenwoordiger van de EU 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 70e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de voorzitter van de VN-
Mensenrechtenraad, de hoge commissaris van de VN voor de mensenrechten en de 
hoofden van de EU-delegaties.


