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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och 
Europeiska unionens politik på området
(2015/2229(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 den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna,

– med beaktande av artiklarna 2, 3, 21 och 23 i fördraget om Europeiska unionen (EU-
fördraget),

– med beaktande av EU:s strategiska ram och EU:s handlingsplan för mänskliga 
rättigheter och demokrati1, som antogs av rådet (utrikes frågor) den 25 juni 2012,

– med beaktande av Europeiska unionens riktlinjer om mänskliga rättigheter,

– med beaktande av EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2015–
2019, som antogs av rådet den 20 juli 2015,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 14 maj 2012 Att göra EU:s utvecklingspolitik 
mer effektiv: en agenda för förändring2,

– med beaktande av rådets beslut 2015/260/Gusp av den 17 februari 2015 om förlängning 
av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter3,

– med beaktande av sina brådskande resolutioner om fall av kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen,

– med beaktande av sin resolution av den 17 juni 2010 om EU:s politik till stöd för 
människorättsförsvarare4,

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

– med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2013 om press- och mediefrihet i 
världen6,

– med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2013 om korruption inom den 

                                               
1  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/sv/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
4  Antagna texter, P7_TA(2010)0226.
5  Antagna texter, P7_TA(2011)0334.
6  Antagna texter, P7_TA(2013)0274.
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offentliga och den privata sektorn: inverkan på mänskliga rättigheter i tredjeländer1,

– 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 rättigheter2,

– med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2015 om EU:s prioriteringar inför FN:s 
råd för mänskliga rättigheter under 20153,

– med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 2 april 2014 om FN:s 
generalförsamlings 69:e session4,

– med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2014 om utrotande av tortyr i hela 
världen5,

– med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2015 om årsrapporten om mänskliga 
rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området6,

– med beaktande av sin resolution av den 18 juni 2015 om översynen av den europeiska 
grannskapspolitiken7,

– med beaktande av sin resolution av den 10 september 2015 om migration och flyktingar 
i Europa8,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 oktober 2014 till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2014–20159,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 30 april 2014 om ett 
rättighetsbaserat tillvägagångssätt för EU:s utvecklingssamarbete, med inbegripande av 
alla mänskliga rättigheter10,

– 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 (A8-0000/2015), och av följande skäl:

A. Enligt artikel 21 i EU-fördraget ska EU utveckla en gemensam utrikes- och 
säkerhetspolitik, utgående från principerna om demokrati, rättsstaten, de mänskliga 
rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för 
människors värde, principen om jämlikhet och solidaritet samt efterlevnad av FN:s 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2013)0394.
2 Antagna texter, P7_TA(2014)0252.
3  Antagna texter, P8_TA(2015)0079.
4 Antagna texter, P7_TA(2014)0259.
5 Antagna texter, P7_TA(2014)0206.
6 Antagna texter, P8_TA(2015)0076.
7 Antagna texter, P7_TA-PROV(2015)0272.
8  Antagna texter, P7_TA-PROV(2015)0317.
9 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_sv.pdf
10 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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stadga och av folkrätten.

B. Respekten för de mänskliga rättigheterna  ifrågasätts och hotas överallt i världen.

C. Mer än hälften av jordens befolkning lever fortfarande under odemokratiska regimer, 
och under de senaste åren har den globala friheten konstant minskat.

D. EU:s engagemang för effektiv multilateralism, med FN i centrum, är en integrerad 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.

E. Ökad samstämmighet mellan EU:s inre och yttre politik är en ofrånkomlig förutsättning 
för att EU ska lyckas med sin politik för mänskliga rättigheter.

F. Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik (nedan kallad vice ordföranden/den höga representanten) konstaterade, 
när den nya gemensamma handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati 
föreslogs, att mänskliga rättigheter skulle bli en av de övergripande prioriteringarna för 
hennes mandat och en ledstjärna för alla förbindelser, såväl med EU-institutioner som 
med tredjeländer, internationella organisationer och det civila samhället.

G. Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten), kommissionen, rådet och 
medlemsstaterna är ansvariga för genomförandet av den nya handlingsplanen.

H. Lämpliga resurser måste anslås till ett bättre främjande av mänskliga rättigheter och 
demokrati i tredjeländer.

I. Kontakter med tredjeländer inom alla bilaterala och multilaterala forum är ett av de 
effektivaste redskapen för att ta upp människorättsfrågor i tredjeländer.

J. Politiken för mänskliga rättigheter och demokratistöd håller på att integreras i annan 
EU-politik med inriktning på omvärlden, såsom handels- och utvecklingspolitiken.

K. Migrationen är en viktig utmaning för EU:s utrikespolitik och kräver omedelbara och 
effektiva lösningar.

L. Dödsstraffet kvarstår som ett av de största orosmomenten för EU i dess kontakter med 
tredjeländer.

M. Barn och kvinnor ställs inför växande hot, framför allt i krigsområden.

N. Tanke-, samvets-, religions- och trosfriheten måste ovillkorligen förbättras genom 
dialog mellan olika religioner och kulturer.

O. EU anser ett nära samarbete med det civila samhället i tredjeländer som en av sina 
huvudsakliga prioriteringar i arbetet mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Allmänna överväganden

1. Europaparlamentet uttrycker djup oro över att hotet mot mänskliga rättigheter och 



PE567.654v01-00 6/19 PR\1072443SV.doc

SV

demokratiska värden växer alltmer runt om i världen. 

2. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater till förstärkta insatser för att 
mänskliga rättigheter och demokratiska värden faktiskt ska stå i centrum för deras 
förbindelser med omvärlden, i enlighet med deras utfästelser i EU-fördraget.

3. Europaparlamentet upprepar hur oerhört viktigt det är att EU:s inre och yttre politik görs 
mer samstämmig när det gäller respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska 
värden. Parlamentet framhåller här att denna rapport handlar om EU:s yttre politik för 
främjande av mänskliga rättigheter, men att parlamentet också antar en årsrapport om 
situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen, vilken 
sammanställs av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor.

4. Europaparlamentet anser att EU och medlemsstaterna, för att infria sin utfästelse om att 
främja mänskliga rättigheter och demokrati i världen, måste iaktta konsekvens och 
samstämmighet i sina uttalanden och se till att deras budskap vinner gehör.

5. Europaparlamentet framhåller dessutom vikten av ett fördjupat samarbete mellan 
kommissionen, rådet, utrikestjänsten, parlamentet och EU-delegationerna, för att EU:s 
politik för mänskliga rättigheter och demokrati överlag ska bli mera konsekvent och 
mer markant stå i centrum för all EU-politik med inriktning på omvärlden.

6. Europaparlamentet påpekar sitt långvariga engagemang för främjande av mänskliga 
rättigheter och demokratiska värden, något som framgår bland annat av den årliga 
utdelningen av Sacharovpriset för tankefrihet, av det arbete som görs i underutskottet 
för mänskliga rättigheter och av de månatliga plenardebatterna och resolutionerna om 
fall av brott mot mänskliga rättigheter, demokratin och rättsstatsprincipen.

EU:s politiska instrument för främjandet av mänskliga rättigheter runt om i världen 

EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen

7. Europaparlamentet välkomnar antagandet av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter 
och demokrati i världen 2014. Parlamentet anser årsrapporten som ett oumbärligt 
redskap för granskning av, information om och debatt kring EU:s politik för mänskliga 
rättigheter och demokrati i världen.

8. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till vice ordföranden/den höga 
representanten att diskutera med ledamöterna av Europaparlamentet vid två 
plenarsammanträden per år, den ena gången när EU:s årsrapport läggs fram och den 
andra gången såsom svar på parlamentets rapport. Parlamentet tycker det är beklagligt 
att varken kommissionen eller utrikestjänsten skriftligen besvarat parlamentets 
resolution om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och 
påminner om att sådana skriftliga svar spelar en viktig roll i de interinstitutionella 
förbindelserna, eftersom de möjliggör en systematisk och djupgående uppföljning av 
alla punkter som tagits upp av parlamentet.

9. Europaparlamentet berömmer utrikestjänsten och kommissionen för deras uttömmande 
rapportering om vad EU under 2014 gjort inom området mänskliga rättigheter och 
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demokrati. Parlamentet menar ändå att det skulle gå att förbättra det nuvarande formatet 
för årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati, genom att man gav en bättre 
överblick av vilka konkreta resultat det blivit av EU:s verksamhet för mänskliga 
rättigheter och demokrati i tredjeländer.

10. Europaparlamentet rekommenderar med tanke på detta att utrikestjänsten ska gå mera 
analytiskt till väga vid sammanställandet av årsrapporten och samtidigt fortsätta 
rapportera om genomförandet av EU:s strategiska ram och av handlingsplanen. 
Parlamentet menar att årsrapporten inte bara bör framhålla vad EU åstadkommit inom 
området och vad som är bästa praxis där, utan också ange såväl vilka utmaningar och 
begränsningar som EU stöter på i sitt arbete för att främja mänskliga rättigheter och 
demokrati i tredjeländer som vilka lärdomar som kan dras med tanke på konkret 
verksamhet under kommande år.

11. Europaparlamentet håller fast vid sin åsikt om att landsrapporterna i årsrapporten bör 
vara mindre beskrivande och i stället bättre återspegla genomförandet av 
landstrategierna för mänskliga rättigheter, tillsammans med en överblick av resultatet av 
EU:s verksamhet på ort och ställe.

EU:s strategiska ram och (den nya) handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati

12. Europaparlamentet upprepar sin åsikt om att antagandet av EU:s strategiska ram och 
den första handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati 2012 var en viktig 
milstolpe för EU:s arbete med att ställa mänskliga rättigheter och demokrati i centrum 
för sina förbindelser med omvärlden.

13. Europaparlamentet välkomnar att rådet i juli 2015 antagit en ny handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och demokrati för perioden 2015–2019. Parlamentet berömmer 
utrikestjänsten för dess samråd med kommissionen, parlamentet, medlemsstaterna, det 
civila samhället samt regionala och internationella organisationer vid utvärderingen av 
den första handlingsplanen och utarbetandet av den nya.

14. Europaparlamentet välkomnar att EU på nytt utfäst sig att främja och skydda mänskliga 
rättigheter och stödja demokratin i hela världen. Parlamentet konstaterar att syftet med 
handlingsplanen är att EU ska kunna gå mera fokuserat, systematiskt och samordnat till 
väga inom området mänskliga rättigheter och demokrati  och att förstärka inverkan av 
EU:s politik och redskap på ort och ställe. Parlamentet stöder här att fem strategiska 
åtgärdsområden prioriterats.

15. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, 
utrikestjänsten, kommissionen, rådet och medlemsstaterna att se till att den nya 
handlingsplanen genomförs effektivt och konsekvent. Parlamentet uppmärksammar 
särskilt att man måste få de redskap som EU använder för att främja respekten för 
mänskliga rättigheter och demokrati i världen att fungera mera effektivt och maximera 
deras lokala inverkan. Parlamentet upprepar vikten av förstärkta insatser för att 
integrera mänskliga rättigheter och demokrati i EU:s alla yttre åtgärder, också på hög 
politisk nivå.

16. Europaparlamentet betonar att det är en absolut förutsättning för att de ambitiösa målen 
i den nya handlingsplanen ska uppnås, att EU anslår tillräckligt med resurser och 
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sakkunskap för detta ändamål, både i form av mänskliga resurser i delegationerna och 
högkvarteren och i form av penningmedel till projekt.

17. Europaparlamentet upprepar att det behövs en fast samsyn och en bättre samordning 
mellan medlemsstaterna och EU-institutionerna för att man på ett enhetligt och 
konsekvent sätt ska kunna främja agendan  för mänskliga rättigheter och demokrati. 
Parlamentet betonar med eftertryck att medlemsstaterna bör engagera sig mera i att 
genomföra handlingsplanen och EU:s strategiska ram, och ta dem som modell för sitt 
eget arbete för mänskliga rättigheter och demokrati, både bilateralt och multilateralt.

18. Europaparlamentet uppmanar här med kraft rådet (utrikes frågor) att regelbundet dryfta 
frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar än en gång rådet 
(utrikes frågor) att årligen hålla en offentlig debatt om EU:s verksamhet inom området 
mänskliga rättigheter och demokrati.

19. Europaparlamentet  berömmer utrikestjänsten och kommissionen för deras rapportering 
om genomförandet av den första handlingsplanen och väntar sig att denna rapportering 
ska fortsätta inom ramen för den nya handlingsplanen. Parlamentet erinrar dessutom om 
sin fasta föresats att nära anknytas till och rådfrågas om genomförandet av den nya 
handlingsplanen.

En översikt av EU:s andra politiska instrument

20. Europaparlamentet uttrycker oro över den senaste tidens omläggning av utrikestjänsten 
och dess direktorat för mänskliga rättigheter samt över hur denna omorganisering kan 
komma att påverka EU:s förmåga att integrera mänskliga rättigheter i alla områden av 
den yttre politiken. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att den nya verkställande direktören för mänskliga rättigheter samt globala 
och multilaterala frågor ska få i uppdrag att integrera mänskliga rättigheter i 
utrikestjänstens arbete och få adekvata resurser för detta ändamål.

21. Europaparlamentet erinrar om att EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter 
har ett viktigt uppdrag för att EU ska framträda bättre och bli mera effektivt när det 
gäller att skydda och främja mänskliga rättigheter och demokratiska principer runt om i 
världen. Parlamentet berömmer den nuvarande uppdragsinnehavaren för hans betydande 
resultat och för att han regelbundet stått i kontakt med parlamentet och det civila 
samhället.

22. Europaparlamentet välkomnar att  den särskilda representantens uppdrag förlängts till 
februari 2017 och upprepar sin begäran att uppdraget ska göras bestående. Parlamentet 
rekommenderar här att den särskilda representanten ska få initiativrätt, komma bättre till 
synes i offentligheten samt få adekvata personella och ekonomiska resurser för att i 
arbetet kunna förverkliga hela sin potential.

23. Europaparlamentet uppmanar än en gång rådet att i uppdraget för EU:s särskilda 
representanter för olika geografiska områden föreskriva att de ska ha ett nära samarbete 
med  EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter.

24. Europaparlamentet konstaterar att kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik har 
stadfäst 132 landstrategier för mänskliga rättigheter, efter samfällda insatser från EU-
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delegationerna, EU-institutionerna och medlemsstaterna. Parlamentet upprepar sitt stöd 
för målet med dessa strategier, som består i att anpassa EU:s verksamhet efter den 
särskilda situationen och de särskilda behoven i varje enskilt land. Parlamentet 
efterlyser en ytterligare förbättring av samarbetet mellan EU-delegationerna, 
medlemsstaternas ambassader och EU-institutionerna när det gäller att utarbeta och 
genomföra landstrategierna för mänskliga rättigheter.

25. Europaparlamentet upprepar att ledamöterna av Europaparlamentet bör få ta del av 
innehållet i strategierna, för att de i tillbörlig grad ska kunna granska dem. Parlamentet 
håller fast vid att utrikestjänsten bör ta med tydliga och mätbara framstegsindikatorer i 
varje enskild strategi.

26. Europaparlamentet understryker med kraft vikten av att det tas hänsyn till 
landstrategierna för mänskliga rättigheter på alla nivåer av politiskt beslutsfattande 
gentemot tredjeländer, också vid förberedandet av politiska högnivådialoger, 
landstrategidokument och årliga åtgärdsprogram. 

27. Europaparlamentet välkomnar att alla EU-delegationer och alla uppdrag inom ramen för 
den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP-uppdrag) utsett 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter och/eller kontaktpunkter för jämställdhet.  
Parlamentet konstaterar dock att den information som finns offentligt tillgänglig på 
internet ofta är föråldrad och efterlyser därför en snabb översyn av den.

28. Europaparlamentet erinrar om sin rekommendation till vice ordföranden/den höga 
representanten och till utrikestjänsten, om att ta fram klara och tydliga 
verksamhetsriktlinjer för delegationernas kontaktpunkter, för att de ska kunna fungera 
som verkliga rådgivare i frågor om mänskliga rättigheter och arbeta effektivt. 
Parlamentet anser att det arbete som görs av kontaktpunkterna för mänskliga rättigheter 
i lika mån bör stödjas av medlemsstaternas diplomatiska personal.

29. Europaparlamentet erkänner att människorättsdialoger med tredjeländer kan vara 
effektiva verktyg för bilateralt engagemang och samarbete för att främja och skydda 
mänskliga rättigheter. Parlamentet välkomnar därför att det inletts 
människorättsdialoger med allt flera länder och välkomnar att en första 
människorättsdialog hållits med Myanmar/Burma.

30. Europaparlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden/den höga representanten och 
utrikestjänsten att låta sina människorättsdialoger  och motsvarande seminarier med det 
civila samhället präglas av en tydlig resultatinriktning som återspeglar landstrategierna 
för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft utrikestjänsten att 
konsekvent ta med en förberedande dialog med det civila samhällets organisationer, 
vilken automatiskt bör bli en del av själva människorättsdialogen. Vidare uppmanar 
parlamentet med kraft vice ordföranden/den höga representanten och utrikestjänsten att, 
under människorättsdialogerna, ta upp enskilda fall som berör  människorättsförsvarare 
på ett sätt som vittnar om ansvarsskyldighet och öppenhet. Parlamentet anser det viktigt 
att utrikestjänsten systematiskt ser till att alla utfästelser som gjorts under var och en av 
människorättsdialogerna faktiskt också infrias.

31. Europaparlamentet uppmanar än en gång utrikestjänsten att utveckla en heltäckande 
mekanism för övervakning och översyn av hur människorättsdialogerna fungerar, för att 
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resultaten av dem ska kunna förbättras och anser att man, om dessa dialoger ideligen 
misslyckas,  bör tillgripa alternativa redskap som stöd till människorättsfrämjandet i det 
berörda landet. Här konstaterar parlamentet att människorättsdialogen med Ryssland 
inställdes 2014 och uppmanar därför med kraft utrikestjänsten att genomgripande 
ompröva sin strategi för mänskliga rättigheter gentemot Ryssland.

32. Europaparlamentet  välkomnar att rådet i maj 2014 antagit EU:s riktlinjer om mänskliga 
rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline1. Parlamentet erinrar dock om sin 
begäran om att utrikestjänsten ska förtydliga urvalsprocessen för vilka ämnen som ska 
omfattas av EU:s riktlinjer och även samråda med parlamentet och det civila samhället 
om denna fråga innan urvalet sker.

33. Europaparlamentet uppmanar än en gång vice ordföranden/den höga representanten och 
utrikestjänsten att se över EU:s riktlinjer om internationell humanitär rätt2, mot 
bakgrund av de tragiska händelserna i sådana länder som Syrien och Irak. Här 
rekommenderar parlamentet att utrikestjänsten ska stödja sådana 
civilsamhällesorganisationer som verkar för att statliga och icke-statliga aktörer ska 
respektera internationell humanitär rätt och uppmanar dessutom med kraft EU att aktivt 
använda alla styrmedel som EU förfogar över för att statliga och icke-statliga aktörer 
bättre ska respektera internationell humanitär rätt.

34. Europaparlamentet understryker med kraft vikten av att genomförandet av EU:s 
riktlinjer om mänskliga rättigheter systematiskt bedöms med hjälp av väldefinierade 
riktmärken och anser att det måste vidtas ytterligare åtgärder för att öka medvetenheten 
om innehållet i dessa riktlinjer bland utrikestjänstens och EU-delegationernas personal, 
för att riktlinjerna ska genomföras som sig bör.

Att säkerställa främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati via EU:s strategier och 
instrument för yttre förbindelser 

35. Europaparlamentet erinrar om att EU förbundit sig att ställa mänskliga rättigheter och 
demokrati i centrum för sina förbindelser med tredjeländer och betonar därför att 
främjandet av mänskliga rättigheter och demokratiska principer behöver stöd via all 
EU-politik med inriktning på omvärlden, såsom utvidgnings- och grannskapspolitiken,
den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, samt politiken för utveckling, 
handel och rättvisa och inrikes frågor.

36. Europaparlamentet noterar vad kommissionen gjort för att infria sin utfästelse om att ta 
med bestämmelser om de mänskliga rättigheterna i sina konsekvensbedömningar av 
lagstiftningsförslag och förslag utan lagstiftningskaraktär, genomförandeåtgärder och 
handelsavtal och uppmanar med kraft kommissionen att förbättra 
konsekvensbedömningarnas kvalitet och att göra dem mera heltäckande samt att se till 
att frågor om de mänskliga rättigheterna systematiskt tas med i dem. 

37. Europaparlamentet erinrar om att EU:s utvidgningspolitik är ett av de starkaste 
redskapen för att förstärka respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska 
principer och välkomnar därför att man vid anslutningsförhandlingarna om de kapitel 

                                               
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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som behandlar rättsväsendet och de grundläggande rättigheterna samt rättvisa, frihet och 
säkerhet börjat använda det nya tillvägagångssättet, där det tas vederbörlig hänsyn till 
den tid som behövs för att dessa reformer ska hinna genomföras ordentligt.

38. Europaparlamentet uttrycker oro över att yttrandefriheten och mediefriheten försämrats 
i vissa utvidgningsländer. Parlamentet framhåller det akuta behovet av förstärkt 
oberoende för medierna i dessa länder samt av åtgärder mot att journalister utsätts för 
politiska och ekonomiska påtryckningar som ofta leder till självcensur. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att i samband med anslutningsförhandlingar fortsätta prioritera 
respekten för yttrandefriheten och mediefriheten.

39. Europaparlamentet beklagar djupt att det fortfarande innebär en utmaning att få de 
rättsliga ramarna för skyddet av minoriteter att tillämpas som sig bör, något som 
framhölls i kommissionens utvidgningsstrategi för 2014–20151 och uppmanar 
utvidgningsländerna till förstärkta insatser för att skapa en kultur där minoriteter 
accepteras, till exempel genom att minoriteter i ökad utsträckning får delta i 
utbildningsväsendet.

40. Europaparlamentet konstaterar med oro att den demokratiska politiska kulturen 
försämrats i vissa kandidatländer och potentiella kandidatländer. Parlamentet erinrar om 
att politisk dialog, kompromisser och medverkan från alla berörda parters sida i 
beslutsprocessen står i centrum för demokratiskt styre. Parlamentet konstaterar med lika 
stor oro att det gått trögt för utvidgningsländerna att förbättra rättsväsendets oberoende 
och bekämpa korruptionen. Parlamentet uppmanar med kraft, tillsammans med 
kommissionen, utvidgningsländerna att påvisa att de trovärdigt genomfört utredningar, 
lagföringar och slutliga fällande domar.

41. Europaparlamentet erinrar sig mot bakgrund av den pågående översynen av den 
europeiska grannskapspolitiken att det föreskrivs i EU-fördraget att  unionen med 
närbelägna länder  ska utveckla särskilda förbindelser som grundar sig på unionens 
värderingar, i vilka ingår respekt för mänskliga rättigheter och demokrati2. Parlamentet 
understryker att de avsevärda utmaningar som både det östra och det södra grannskapet 
ställts inför de senaste åren åtskilligt har påverkat respekten för mänskliga rättigheter 
och demokratiska principer.

42. Europaparlamentet uttrycker därför sin övertygelse om att den reviderade europeiska 
grannskapspolitiken bör fortsätta att ha främjandet av mänskliga rättigheter och 
demokratiska principer i centrum för sin verksamhet. Parlamentet upprepar att 
främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati samtidigt ligger i både 
partnerländernas och EU:s intresse.

43. Europaparlamentet betonar att EU bör fortsätta att i grannländerna aktivt stödja såväl 
demokratiska och effektiva människorättsinstitutioner som det civila samhället i deras 
arbete för demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter.  Parlamentet 
konstaterar som en ljuspunkt i detta sammanhang att det europeiska initiativet för 
demokrati konsekvent gått in för att i EU:s östra och södra grannskap främja demokrati 
och respekt för grundläggande fri- och rättigheter.

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_sv.pdf
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
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44. Europaparlamentet upprepar sitt stöd till att det tas med människorättsklausuler i 
internationella avtal mellan EU och tredjeländer, och uppmanar kommissionen att 
effektivt och systematiskt övervaka genomförandet av människorättsklausuler samt att 
regelbundet rapportera till parlamentet om partnerländernas respekt för mänskliga 
rättigheter.

45. Europaparlamentet välkomnar att den nya förordningen om det allmänna 
preferenssystemet (GSP) (förordning (EU) nr 978/2012) trätt i kraft den 1 januari 2014. 
Parlamentet konstaterar som en ljuspunkt att 14 länder fått GSP+-förmåner vid 
utgången av 2014 och anser att detta är ett sätt att stimulera till effektivt genomförande 
av 27 internationella nyckelkonventioner om mänskliga rättigheter och arbetsnormer. 
Parlamentet förväntar sig att kommissionen senast vid utgången av 2015 ska rapportera 
tillbaka till parlamentet och rådet om hur GSP+-förmånstagarna  ratificerat och i 
praktiken genomfört konventionerna.

46. Europaparlamentet bekräftar än en gång att EU-företag med verksamhet i tredjeländer 
fullständigt bör rätta sig efter internationella människorättsnormer och bekräftar likaså 
än en gång vikten av att företagens sociala ansvar främjas och att europeiska företag går 
i spetsen för att främja internationella normer i fråga om företag och mänskliga 
rättigheter.

47. Europaparlamentet anser därför att utrikestjänsten bör kräva att EU-delegationerna 
samarbetar med EU-företag med verksamhet i tredjeländer för att de ska främja 
respekten för mänskliga rättigheter i sin företagsrelaterade verksamhet. Parlamentet 
erinrar ytterligare om sin begäran att EU-delegationerna, i lokala förslagsinfordringar 
inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter 
(EIDMR), ska låta respekten för mänskliga rättigheter i samband med 
företagsverksamhet ingå såsom en prioritering.

48. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att före utgången av 
2015 rapportera om EU-medlemsstaternas genomförande av FN:s vägledande principer 
för företagande och mänskliga rättigheter1.

49. Europaparlamentet anser att utvecklingssamarbete bör gå hand i hand med främjande av 
mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Här påminner parlamentet om vad FN 
sagt, nämligen att det inte går att fullständigt uppnå utvecklingsmålen om man inte har 
ett människorättsbaserat tillvägagångssätt. Parlamentet påminner också om att EU utfäst 
sig att vid stödet till partnerländerna ta hänsyn till deras situation i 
utvecklingshänseende och deras framsteg med mänskliga rättigheter och demokrati.

50. Europaparlamentet välkomnar kommissionens arbetsdokument om ett rättighetsbaserat 
tillvägagångssätt för EU:s utvecklingssamarbete, med inbegripande av alla mänskliga 
rättigheter, vilket offentliggjordes i april 2014 och välkomnades av rådet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att övervaka genomförandet av det rättighetsbaserade 
tillvägagångssättet och att se till att mänskliga rättigheter och utvecklingssamarbete 
förstärker varandra ömsesidigt på ort och ställe.

51. Europaparlamentet noterar som en ljuspunkt det vägledningsdokument om 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf



PR\1072443SV.doc 13/19 PE567.654v01-00

SV

terroristbekämpning1, som sammanställdes av utrikestjänsten och kommissionen och 
godkändes av rådet, med syfte att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter vid 
planering och genomförande av projekt om stöd till terroristbekämpning tillsammans 
med tredjeländer. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att se till att 
dokumentet genomförs effektivt, inledningsvis genom att ge det en omfattande 
spridning. Parlamentet stöder här de internationella insatserna för att få ett slut på de 
människorättskränkningar som begås av Isis/Daish.

52. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med de många flyktingar och migranter som 
drabbas av svåra människorättskränkningar på grund av konflikter, påtagliga 
misslyckanden från statsmakternas sida och nätverk av olaglig immigration och 
människohandel. Parlamentet uttrycker sin djupa sorg över tragedin med att människor 
som söker asyl i EU mister livet.

53. Europaparlamentet betonar också att de bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar akut måste åtgärdas och att man därför måste gripa sig an 
flyktingkrisens yttre dimension, bland annat genom att finna varaktiga lösningar på 
konflikter i vårt grannskap. Parlamentet understryker att det behövs ett heltäckande och 
människorättsbaserat tillvägagångssätt när det gäller migration, och uppmanar EU att 
samarbeta med FN, regionala organisationer, regeringar och icke-statliga organisationer 
för att åtgärda de bakomliggande orsakerna till migrationsströmmar. Parlamentet 
noterar här uppdraget Eunavfor Med, som utförs i Medelhavsområdet av EU-ländernas 
sjöstridskrafter och inriktar sig på människosmugglare och människohandlare. 
Parlamentet välkomnar de åtgärder som föreslogs av kommissionen den 
9 september 2015 mot flyktingkrisens yttre dimension.

Att främja mänskliga rättigheter och demokrati via multilaterala organisationer

54. Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd till EU starka engagemang för främjande av 
mänskliga rättigheter och demokratiska principer genom samarbete med FN:s och dess 
fackorgans strukturer samt med Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete 
i Europa och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, i enlighet med 
artiklarna 21 och 220 i EU-fördraget.

55. Europaparlamentet upprepar  dessutom vikten av att EU aktivt och konsekvent 
engagerar sig i alla FN-mekanismer för mänskliga rättigheter, framför allt FN:s 
generalförsamlings tredje kommitté och FN:s råd för mänskliga rättigheter. Parlamentet 
erkänner de insatser som gjorts av utrikestjänsten, EU-delegationerna i New York och 
Genève och EU:s medlemsstater för att EU ska bli mer konsekvent i 
människorättsfrågor på FN-nivå. Parlamentet uppmanar EU att göra mer för att få sin 
röst hörd, också genom att intensifiera den alltmer utbredda praxis med 
regionövergripande initiativ samt genom att agera som medförslagsställare till 
resolutioner och gå i bräschen för dem. 

56. Europaparlamentet anser det beklagligt att den numera institutionaliserade praxis med 
att sända en parlamentarisk delegation till FN:s generalförsamling inte följdes 2014. 
Parlamentet välkomnar att denna praxis återupptagits 2015, inför det 28:e mötet i FN:s 
råd för mänskliga rättigheter.

                                               
1 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm
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57. Europaparlamentet framhåller att det är en absolut förutsättning för att FN:s råd för 
mänskliga rättigheter ska framstå som mera trovärdigt och legitimt att alla dess 
medlemmar rättar sig efter de högst ställda normerna för mänskliga rättigheter och 
fullgör sina åtaganden på detta område.

58. Europaparlamentet bekräftar än en gång sitt starka stöd till Internationella 
brottmålsdomstolen för att den skipar rättvisa åt dem som fallit offer för de allvarligaste 
brott som berör det internationella samfundet som helhet, såsom folkmord, brott mot 
mänskligheten, krigsbrott och aggressionsbrott. Parlamentet anser det beklagligt att 
ingen stat ratificerat Romstadgan under 2014 och uttrycker allvarlig oro över att ett 
flertal arresteringsorder fortfarande inte har verkställts.

59. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att i dialoger av alla slag med 
tredjeländer aktivt arbeta för Internationella brottmålsdomstolen och för att dess beslut 
måste verkställas. 

Att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i världen

60. Europaparlamentet erinrar om att tanke-, samvets-, religions- och trosfriheten är en 
grundläggande mänsklig rättighet, något som erkänts i den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna.

61. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna till förstärkta insatser för att 
tanke-, samvets-, religions- och trosfriheten ska förbättras samt att, i sina kontakter med 
tredjeländer, främja den interreligiösa dialogen. Parlamentet ger sitt fulla stöd till EU:s 
praxis att gå i ledningen för tematiska resolutioner om religions- och trosfrihet i FN:s 
råd för mänskliga rättigheter och i FN:s generalförsamling. Parlamentet efterfrågar 
konkreta åtgärder för ett effektivt genomförande av EU:s riktlinjer för främjande och 
skydd av religions- och trosfrihet, också i form av att EU:s personal vid högkvarter och 
i delegationer tillförsäkras systematisk och konsekvent utbildning.

62. Europaparlamentet välkomnar det gemensamma uttalandet från vice ordföranden/den 
höga representanten och Europarådets generalsekreterare1 i oktober 2014, där de 
kraftfullt och ovillkorligt motsatte sig dödsstraffet i samtliga fall och under alla 
omständigheter.  Parlamentet vidhåller att EU bör ha som ett av sina centrala mål när 
det gäller mänskliga rättigheter att dödsstraffet ska avskaffas i hela världen.

63. Europaparlamentet uttrycker oro över det stigande antalet dödsdomar runt om i världen 
och anser det beklagligt att Vitryssland på nytt börjat med avrättningar, efter två års 
uppehåll. Parlamentet upprepar därför sin uppmaning till Vitryssland att införa ett 
moratorium för dödsstraffet, som i slutänden bör leda till dess avskaffande.

64. Europaparlamentet uppmanar EU till fortsatta kontakter med länder som har kvar 
dödsstraffet, och att använda alla de redskap som diplomatin och samarbetet erbjuder 
för att främja avskaffandet av dödsstraffet. Parlamentet uppmanar vidare EU att 
fortsätta övervaka under vilka betingelser avrättningar verkställs i de länder som 
fortfarande använder dödsstraff.

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
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65. Europaparlamentet anser, mot bakgrund av trettioårsminnet av FN:s konvention mot 
tortyr och med beaktande av att tortyr och misshandel fortsätter runt om i världen, att 
EU bör förstärka sina insatser att få bort dessa grova kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet uppmanar därför med kraft utrikestjänsten och  vice 
ordföranden/den höga representanten att mera kraftfullt gå in i kampen mot tortyr och 
annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, med hjälp av 
utökade diplomatiska insatser och en mer systematisk praxis med offentliga 
ställningstaganden. Parlamentet rekommenderar att utrikestjänsten, EU-delegationerna 
och medlemsstaterna använder alla tillbudsstående instrument, såsom EU:s riktlinjer om 
tortyr1, och låter deras potential komma till sin fulla rätt.

66. Europaparlamentet fördömer på det skarpaste alla former av diskriminering, medräknat 
diskriminering på grund av ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, språk, kultur, socialt 
ursprung, kast, börd, ålder, funktionsnedsättning eller ställning i övrigt. Parlamentet 
uppmanar med kraft EU till förstärkta insatser för att utrota alla slag av diskriminering, 
rasism och främlingsfientlighet genom människorättsdialoger och politiska dialoger 
samt genom EU-delegationernas arbete och offentlig diplomati.  Parlamentet uppmanar 
också med kraft EU att fortsätta arbeta för ratificering och fullständigt genomförande av 
alla FN-konventioner som stöder denna sak, såsom den internationella konventionen om 
avskaffande av alla former av rasdiskriminering eller FN-konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning.

67. Europaparlamentet framhåller att minoritetsbefolkningar i tredjeländer har särskilda 
behov och att man bör arbeta för deras fullkomliga likställdhet.

68. Europaparlamentet erinrar om att Sacharovpriset tilldelades dr Denis Mukwege för att 
han med kraft ställt upp för offer för sexuellt våld och genomgående arbetat för 
kvinnors rättigheter. Parlamentet fördömer skarpt alla former av övergrepp och våld 
mot kvinnor och flickor.

69. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta integrera stödet till kvinnor inom 
uppdragen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och fortsätta arbetet 
för genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325(2000) om kvinnor, fred och 
säkerhet2.

70. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, utrikestjänsten och vice ordföranden/den 
höga representanten till fortsatt arbete för kvinnors politiska och ekonomiska egenmakt 
genom att integrera jämställdheten i all sin yttre politik och i alla sina program, och 
genom att offentligen föra jämställdhetsfrågor på tal.

71. Europaparlamentet bekräftar än en gång att FN:s konvention om barnets rättigheter och 
dess fakultativa protokoll snabbt måste ratificeras och effektivt tillämpas.

72. Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser om främjande och skydd av barnets 
rättigheter3, vilka antogs i december 2014, och uppmanar EU att fortsätta stödja 
partnerländerna i kampen mot alla former av våld mot barn samt att stärka deras 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
3 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SV&f=ST%2015559%202014%20INIT
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förmåga att skydda barnens rättigheter.

73. Europaparlamentet ber än en gång kommissionen att föreslå en heltäckande strategi för 
barnets rättigheter och en handlingsplan för de kommande fem åren, med stöd till EU:s 
insatser för att främja barnets rättigheter, genom att bidra till att trygga barnens tillgång 
till vatten, sanitet, hälso- och sjukvård och utbildning samt genom att utrota barnarbete 
och hjälpa barn i väpnade konflikter.

74. Europaparlamentet välkomnar EU:s aktiva samarbete med ett flertal av FN:s särskilda 
rapportörer som arbetar med ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, bland annat 
den särskilda rapportören för den mänskliga rättigheten till säkert dricksvatten och till 
sanitet, den särskilda rapportören för rätten till utbildning, den särskilda rapportören för 
rätten till livsmedel, den särskilda rapportören för extrem fattigdom och mänskliga 
rättigheter och den särskilda rapportören för adekvata bostäder. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt att främjandet av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har 
förstärkts i EIDMR:s fleråriga vägledande program 2014–2017, som bland annat syftar 
till att bidra till starkare fackföreningar, ökad medvetenhet om lönefrågor, skydd av 
kulturarvet i form av mark och fastigheter, främjande av social integrering genom 
ekonomisk egenmakt, minskad ekonomisk diskriminering och mindre våld på 
arbetsplatserna.

EU:s åtgärder till stöd för och befästande av demokratin runt om i världen

75. Europaparlamentet framhåller att EU går in för att upprätthålla och främja respekten för 
mänskliga rättigheter och demokratiska värden i sina förbindelser med omvärlden och 
Parlamentet påminner om att ett demokratiskt styre kännetecknas, inte bara av fria och 
rättvisa valprocesser, utan också bland annat av yttrande- och föreningsfrihet, 
rättsstatlighet och ansvarsskyldighet, ett oberoende rättsväsen och en opartisk 
förvaltning. Parlamentet betonar att demokrati och mänskliga rättigheter oupplösligt hör 
samman och är ömsesidigt stärkande, vilket det erinras om i rådets slutsatser av den 18 
november 2009 om stöd för demokrati i EU:s yttre förbindelser1. Parlamentet 
välkomnar att den nya handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati ägnar 
skärpt uppmärksamhet åt demokratistödjande verksamhet.

Att försvara yttrandefriheten och stärka det civila samhället

76. Europaparlamentet upprepar att yttrandefriheten är ett livsviktigt inslag i varje 
demokratiskt samhälle, eftersom den ger näring åt en kultur av åsiktsmångfald som gör 
det möjligt för det civila samhället och för medborgarna att hålla sina regeringar och 
beslutsfattare ansvarsskyldiga, och som stöder respekten för rättsstaten. Parlamentet 
uppmanar därför med kraft EU till förstärkta insatser för att främja yttrandefriheten 
genom sin yttre politik och sina redskap för den.

77. Europaparlamentet ber än en gång EU och dess medlemsstater att intensifiera 
övervakningen av alla slags begränsningar av yttrandefriheten och mediefriheten i 
tredjeländer och att snabbt och systematiskt fördöma sådana begränsningar.  
Parlamentet betonar vikten av att EU:s riktlinjer för yttrandefrihet online och offline 
genomförs effektivt och att resultaten av dem regelbundet övervakas.

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SV&f=ST%2016081%202009%20INIT
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78. Europaparlamentet är djupt oroat över att det civila samhället i allt högre grad utsätts för 
angrepp runt om i världen och påminner om att det oberoende civila samhället spelar en 
väsentlig roll för försvaret och främjandet av mänskliga rättigheter och för de 
demokratiska samhällenas funktion.

79. Europaparlamentet konstaterar som en ljuspunkt att vice ordföranden/den höga 
representanten i den nya handlingsplanen än en gång bekräftat att EU gått in för 
egenmakt till lokala aktörer och det civila samhällets organisationer, och betonar att det 
civila samhällets handlingsfrihet blir alltmer inskränkt och att EU därför måste ägna 
skärpt uppmärksamhet åt det civila samhället, framför allt människorättsförsvarare, och 
förstärka sina insatser till förmån för dem. Parlamentet uppmanar därför med kraft EU 
och dess medlemsstater att utveckla ett konsekvent och heltäckande svar på de stora 
utmaningar som det civila samhället, framför allt människorättsförsvarare, stöter på i 
hela världen.

80. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att oavlåtligt övervaka och 
påtala fall av kränkningar av mötes- och föreningsfriheten, också när de tar formen av 
olika slags förbud mot och begränsningar för det civila samhällets organisationer och 
den verksamhet som bedrivs av dem.

81. Europaparlamentet uppmanar också EU och dess medlemsstater att använda alla 
tillbudsstående medel, såsom människorättsdialoger, politiska dialoger och offentlig 
diplomati, för att systematiskt ta upp enskilda fall med riskutsatta 
människorättsförsvarare och aktivister inom det civila samhället, framför allt när 
personer berövats sin frihet. Parlamentet uppmuntrar EU-delegationerna och 
medlemsstaternas diplomatiska personal att fortsätta med sitt aktiva stöd till  
människorättsförsvarare, genom att systematiskt övervaka rättegångar, besöka 
frihetsberövade aktivister och, när så är lämpligt, uttala sig om enskilda fall. 
Parlamentet betonar också vikten av den tysta diplomatins verktyg i samband med 
försvaret av människorättsförsvarare.

82. Europaparlamentet konstaterar som en ljuspunkt det stöd som EU ger till 
människorättsförsvarare och till det civila samhället i form av medel via EIDMR. 
Parlamentet framhåller att det är särskilt viktigt att EIDMR används för att skydda de 
mest riskutsatta människorättsförsvararna, och betonar tillika att stödet till riskutsatta 
människorättsförsvarare i första hand bör ges med hänsyn till effektivitetskriterier och 
inte ha en alltför föreskrivande karaktär. Parlamentet uppmanar kommissionen, 
utrikestjänsten och EU-delegationerna att se till att tillbudsstående medel för 
människorättsförsvarare används som sig bör.

Stöd till fria och rättvisa valprocesser och till respekt för rättsstatsprincipen, rättsväsendets 
oberoende och opartisk förvaltning

83. Europaparlamentet välkomnar de åtta  valobservatörsuppdrag och de åtta 
valexpertuppdrag som EU sänt ut till olika håll av världen under 2014. Parlamentet 
upprepar sin positiva syn på EU:s fortsatta stöd till valprocesser och på att EU hjälper 
till vid val och stöder inhemska observatörer.

84. Europaparlamentet påminner om vikten av att valobservatörsuppdragens rapporter och 
rekommendationer får en ordentlig uppföljning, eftersom detta är ett sätt att förbättra 
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deras resultat och stärka EU:s stöd till demokratiska normer i de berörda länderna.

85. Europaparlamentet rekommenderar att EU ska förstärka sina insatser för att utveckla en 
mera heltäckande syn på demokratiseringsprocesser, i vilka fria och rättvisa val utgör 
blott ett enda inslag, för att ge ett positivt bidrag till starkare demokratiska institutioner 
och ökat allmänt förtroende för valprocesser runt om i världen.

86. Europaparlamentet konstaterar här som en ljuspunkt att det påbörjats en andra 
generation av pilotprojekt om demokratistöd i tolv utvalda EU-delegationer under 2014, 
efter en utfästelse som gjorts i rådets slutsatser från november 2009 och i 
handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati från 2012. Parlamentet 
framhåller med skärpa hur viktiga dessa pilotprojekt är för att det demokratistöd som 
EU ger via sin yttre politik och sina redskap för den ska bli mera konsekvent.

87. Europaparlamentet välkomnar den utfästelse som kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna gjort i den nya handlingsplanen för mänskliga rättigheter och 
demokrati, nämligen att mera energiskt och konsekvent gå in för kontakter med 
valadministrationsorgan, parlamentsinstitutioner och organisationer inom det civila 
samhället i tredjeländer för att bidra till deras egenmakt och, på det sättet, till en 
förstärkning av demokratiska processer.

88. Europaparlamentet påminner om att erfarenheterna av och lärdomarna från övergångar 
till demokrati inom ramen för utvidgnings- och grannskapspolitiken kan ge ett positivt 
bidrag till fastställande av bästa praxis som skulle kunna användas för att stödja och 
befästa demokratiseringsprocesser på annat håll runtom i världen.

89. Europaparlamentet erinrar om att korruptionen dels hotar möjligheterna att på 
likvärdiga villkor ta del av mänskliga rättigheter, dels undergräver demokratiska 
processer såsom rättsstatsprincipen och en opartisk rättsskipning.  Parlamentet erinrar 
också om att EU gjort anspråk på exklusiv behörighet för att underteckna Förenta 
nationernas konvention mot korruption.

90. Europaparlamentet uttrycker som sin åsikt att EU i alla forum för dialog med 
tredjeländer bör framhålla vikten av integritet, ansvar och en korrekt förvaltning av 
offentliga angelägenheter, allmänna medel och allmän egendom, såsom det föreskrivs i 
den nyssnämnda FN-konventionen. Parlamentet rekommenderar EU att vara mer 
systematiskt och konsekvent i sitt stöd till tredjeländers åtgärder mot korruptionen, 
genom sakkunskap och stöd till inrättande och befästande av oberoende och effektiva 
korruptionsbekämpande institutioner.

91. Europaparlamentet anser att EU bör förstärka sina insatser för främjande av 
rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende på multilateral och bilateral nivå. 
Parlamentet uppmanar EU att stödja en opartisk rättsskipning överallt i världen genom 
stöd till arbetet med lagstiftningsreformer och institutionella reformer i tredjeländer. 
Parlamentet uppmanar också EU-delegationerna och medlemsstaternas ambassader till 
systematisk övervakning av rättegångar för att främja rättsväsendets oberoende.

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

kommissionen samt till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant 
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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 70:e generalförsamling, ordföranden för FN:s 
råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och EU:s 
delegationschefer.


