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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den årliga rapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2007 och EU:s politik 
på området
(2007/2274(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av EU:s nionde årsrapport om de mänskliga rättigheterna (2007)1,

– med beaktande av artiklarna 3, 6, 11, 13 och 19 i fördraget om Europeiska unionen 
och artiklarna 177 och 300 i EG-fördraget,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och alla 
relevanta instrument för mänskliga rättigheter2,

– med beaktande av FN-stadgan,

– med beaktande av alla FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och deras 
fakultativa protokoll,

– med beaktande av regionala människorättsinstrument, särskilt afrikanska stadgan om 
människors och folks rättigheter och det fakultativa protokollet om afrikanska 
kvinnors rättigheter, amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter och den 
arabiska stadgan om mänskliga rättigheter,

– med beaktande av ikraftträdandet av Romstadgan för 
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) den 1 juli 2002 och av sina resolutioner om 
Internationella brottmålsdomstolen3,

– med beaktande av Europarådets konvention mot människohandel och 2005 års 
EU-plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra 
människohandel4;

– med beaktande av protokoll nr 13 till Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilket dödsstraffet förbjuds 
under alla omständigheter,

- med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning (konventionen mot tortyr),

- med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

1 Rådets dokument 13288/1/07.
2 Se bilagan till denna resolution.
3 EGT C 379, 7.12.1998, s. 265; EGT C 262, 18.9.2001, s. 262; EGT C 293 E, 28.11.2002, s. 88; EUT C 271 E, 
12.11.2003, s. 576.
4 EUT C 311, 9.12.2005, s. 1.
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- med beaktande av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor och dess fakultativa protokoll,

- med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna1,

- med beaktande av AVS–EG-partnerskapsavtalet och översynen av detta2,

- med beaktande av sina tidigare resolutioner om mänskliga rättigheter i världen,

- med beaktande av sina resolutioner om det femte och sjunde mötet i FN:s råd för 
mänskliga rättigheter, antagna den 7 juni 20073 och den 21 februari 20084, och 
resultatet av förhandlingarna om FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC),

- med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2006 om klausulen om mänskliga 
rättigheter och demokrati i Europeiska unionens avtal5,

- med beaktande av sina resolutioner av den 1 februari 20076 och den 26 april 20077om 
initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff och FN:s generalförsamlings 
resolution 62/149 av den 18 december 2007 om ett världsomfattande moratorium för 
användningen av dödsstraff,

- med beaktande av sin resolution av den 20 september 2001 om kvinnlig 
könsstympning8, i vilken det slås fast att varje sådan form av stympning, oavsett grad, 
innebär våld mot kvinnor och kränker deras grundläggande rättigheter,

- med beaktande av sin resolution av den 6 september 2007 om hur dialogerna och 
samråden om mänskliga rättigheter fungerar med tredjeländer9, inklusive kvinnors 
rättigheter vilka uttryckligen ska inkluderas i all dialog om mänskliga rättigheter,

- med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2006 om yttrandefrihet på Internet10,

- med beaktande av alla de resolutioner som parlamentet antagit i trängande frågor som 
rör de mänskliga rättigheterna,

- med beaktande av slutsatserna från EU:s icke-statliga organisationers forum för 
mänskliga rättigheter, som hölls i Lissabon i december 2007,

- med beaktande av FN:s internationella konvention om funktionshindrades rättigheter, 
som undertecknades av Europeiska gemenskaperna och de flesta medlemsstaterna 
den 30 mars 2007, där det fastställs en skyldighet att införliva funktionshindrade 

1 EUT C 303, 14.12.2007, s. 1.
2 EGT L 317, 15.12.2000, s. 3; EUT L 209, 11.8.2005, s. 27.
3 Antagna texter, P6_TA(2007)0235.
4 Antagna texter, P6_TA(2008)0065.
5 EUT C 290 E, 29.11.2006, s. 107.
6 EUT C 250 E, 25.10.2007, s. 91.
7 EUT C 74 E, 20.3.2008, s. 775.
8 EGT C 77 E, 28.3.2002, s. 126.
9 Antagna texter, P6_TA(2007)0381.
10 EUT C 303 E, 13.12.2006, s. 879.
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personers intressen och angelägenheter i människorättsliga åtgärder gentemot 
tredjeländer,

- med beaktande av det vägledande meddelandet till EU:s delegationer och 
tjänsteavdelningar om funktionshinder och utveckling, som publicerades i juli 2004,

- med beaktande av FN:s deklaration om människorättsförsvarare och den verksamhet 
som utövas av FN:s generalsekreterares särskilda representant för 
människorättsförsvararnas situation,

- med beaktande av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot 
påtvingade försvinnanden, som antogs i december 2006,

- med beaktande av Europeiska unionens riktlinjer för främjande av efterlevnaden av 
internationell humanitär rätt1, om barn och väpnade konflikter och om 
människorättsförsvarare, samt om dödsstraffet, tortyr och annan grym omänsklig eller 
förnedrande behandling, människorättsdialoger med tredjeländer och främjandet och 
skyddandet av barnets rättigheter,

- med beaktande av artiklarna 45 och 112.2 i arbetsordningen,

- med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandena från 
utskottet för utveckling och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A6-0153/2008), och av följande skäl:

A. Rådets och kommissionens årsrapport om de mänskliga rättigheterna 2007 ger en 
allmän översikt över det arbete som Europeiska unionen utför genom sina institutioner 
i fråga om de mänskliga rättigheterna inom och utanför Europeiska unionen.

B. I Europaparlamentets årsrapport 2007 granskas, utvärderas och, i specifika fall, 
framförs konstruktiv kritik när det gäller kommissionens, rådets och 
Europaparlamentets arbete för de mänskliga rättigheterna.

C. Europeiska unionens interna människorättsliga arbete påverkar otvivelaktigt direkt 
EU:s trovärdighet och förmåga att föra en effektiv extern politik.

D. Mänskliga rättigheter och skyddet av dessa bygger på – och bör främjas parallellt med 
– rättsstatsprincipen, demokratiskt styre, principen om maktdelning och politiskt 
ansvar, och politiska rättigheter som gör det möjligt att själv hävda sina mänskliga 
rättigheter.

E. Det krävs insatser för att lägga ännu större vikt vid respekten för de grundläggande 
mänskliga rättigheterna, särskilt politiska rättigheter, i förhandlingarna och 
genomförandet av bilaterala eller regionala handelsavtal, även de som ingås med 
viktiga handelspartner.

F. Rättvisa, frihet, demokrati och rättsstatsprincipen är garanter för de grundläggande 
friheterna och de mänskliga rättigheterna och grundvalar för varaktig fred. Varaktig 

1 EUT C 327, 23.12.2005, s. 4.
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fred kan inte uppnås genom överenskommelser med dem som är ansvariga för 
systematiska människorättskränkningar eller brott mot internationell humanitär rätt.

G. Politik som främjar mänskliga rättigheter motarbetas kraftigt i många delar av världen, 
eftersom människorättskränkningar oundvikligen går hand i hand med att de som gör 
sig skyldiga till dessa kränkningar försöker minska effekterna av den 
människorättsfrämjande politiken, särskilt i länder där människorättskränkningarna är 
avgörande för att en odemokratisk regering ska kunna behålla makten.

H. Fortfarande lever 82 procent av alla personer med funktionshinder under 
fattigdomsgränsen i utvecklingsländerna, och de fortsätter att utsättas för mycket 
grova människorättskränkningar, bland annat nekas de rätten till liv och utsätts för 
omänsklig eller förnedrande behandling. Situationen för barn med funktionshinder är 
extra allvarlig i detta sammanhang.

I. I WHO:s stadga konstateras att ”bästa möjliga hälsa är en grundläggande rättighet för 
alla människor oavsett ras, religion, politisk åskådning och ekonomisk eller social 
ställning”, och alla människors hälsa är ett grundläggande villkor för att uppnå fred 
och trygghet.

1. Europaparlamentet beklagar att Europeiska unionen fortfarande inte tillnärmelsevis 
tillämpar någon konsekvent eller tuff politik för att upprätthålla och främja mänskliga 
rättigheter i världen, och betonar att en sådan politik måste bedrivas på ett effektivare 
sätt. Betydande framsteg måste göras för att se till att befintliga EU-bestämmelser på 
människorättsområdet verkligen efterlevs fullt ut.

2. För att avsevärt förbättra främjandet av de mänskliga rättigheterna anser 
Europaparlamentet att åtgärder måste vidtas för att stärka EU:s gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitik (GUSP), vilken ofta hämmas av att medlemsstaternas nationella 
intressen ges för stor vikt, så att främjandet av mänskliga rättigheter betraktas som ett 
prioriterat område, och så att främjandet av mänskliga rättigheter alltid ses som ett mål 
för GUSP, i enlighet med i artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att göra mer för att förbättra 
Europeiska unionens förmåga att reagera snabbt på tredjeländers kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, inte minst genom att integrera människorättspolitiken i all 
extern EU-politik gentemot sådana länder och systematiskt behandla 
människorättsfrågor inom ramen för den politiska dialogen på alla nivåer.

Allmänna principer och förslag om mänskliga rättigheter, demokrati, fred och icke-våld

4. Europaparlamentet upprepar att mänskliga rättigheter – så som dessa definieras i de 
grundläggande internationella instrumenten och konventionerna, inklusive 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – är universella 
rättigheter, historiskt förvärvade naturliga rättigheter för vilka praktisk och effektiv 
respekt är ett viktigt sätt att garantera införandet och genomförandet av internationell 
lag och ordning, och främjandet av fred, rättvisa och demokrati.
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5. Europaparlamentet anser att de mänskliga rättigheternas konkreta roll i lokala och 
nationella domstolar världen över, eller när detta inte är möjligt, i överstatliga 
domstolar, bör fastställas som ett uttryckligt och prioriterat mål för EU:s politik, och 
man bör starta med GUSP.

6. Europaparlamentet anser att ett av Europeiska unionens viktigaste politiska mål bör 
vara att stödja rättsliga institutioner på samtliga nivåer, som en del av 
ansträngningarna för att se till att de mänskliga rättigheterna faktiskt upprätthålls, och 
framför allt att stödja internationella domstolar.

7. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen och rådet att vidta de viktigaste 
åtgärderna – liknande dem som vidtogs för att inrätta 
Internationella brottmålsdomstolen – för att stödja verksamheten vid alla domstolar 
som aktivt försöker skydda de mänskliga rättigheterna. Parlamentet anser framför allt 
att man måste anslå större ekonomiska resurser till Europadomstolen för de mänskliga 
rättigheterna för att bukt med den överbelastning som råder vid denna domstol, att 
största möjliga stöd bör ges till Interamerikanska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna och Afrikanska domstolen för mänskliga rättigheter och folkrätt, och att 
åtgärder bör vidtas för att underlätta inrättandet av en domstol för mänskliga 
rättigheter mellan länder i Asien och Oceanien.

8. Europaparlamentet anser att rätten till demokrati – med vilket förstås varje 
medborgares rätt att delta i utövandet av folkmakten inom ramen för institutioner som 
grundar sig på rättsstatsprincipen – är en historiskt förvärvad universell mänsklig 
rättighet som uttryckligen erkänns av Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den internationella 
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, Wienförklaringen från 1993 
och FN:s millenniedeklaration. Denna rätt till demokrati medför en skyldighet för 
internationella gemenskapsinstitutioner, EU och alla medlemsstater att arbeta för att 
avlägsna hinder så att denna rätt till demokrati kan komma alla i hela världen till del 
fullt ut. Det strategiska målet bör vara att skapa en världsomspännande organisation 
för demokrati och demokratier. Detta kan uppnås antingen genom att man omvandlar 
eller stärker redan befintliga överstatliga organisationer – med ministerkonferensen 
Community of Democracies som bas – eller genom att man inrättar nya 
organisationer.

9. Europaparlamentet anser att Ghandis icke-våldsprincip är det bästa sättet för att se till 
att mänskliga rättigheter åtnjuts, upprätthålls, främjas och respekteras fullt ut. 
Parlamentet anser att främjandet av de mänskliga rättigheterna bör prioriteras i 
EU:s människorätts- och demokratipolitik och avser att hålla sig à jour och studera 
moderna former av icke-våld i såväl teori som praktik, delvis genom en jämförande 
analys av de bästa metoder som tidigare använts. För att ge denna tanke en central roll 
föreslår parlamentet att en europeisk konferens om icke-våld ska hållas 2009 och att 
2010 ska utses till ”Europeiska icke-våldsåret”. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att inom FN arbeta för att förklara 2010–2020 för 
”icke-våldsdecenniet”.
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EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter 2007

10. Europaparlamentet betonar den betydelse EU:s årsrapport om de mänskliga 
rättigheterna har för att analysera och utvärdera EU:s människorättspolitik, och 
erkänner att rapporten ger en översikt över Europeiska unionens alltmer omfattande 
verksamhet för de mänskliga rättigheterna.

11. Europaparlamentet anser att mer och bättre information bör tillhandahållas för att 
bedöma tidigare politik och att det bör föreslås instrument och riktlinjer för att ändra 
den allmänna strategin och justera de politiska prioriteringarna land för land, för att 
kunna anta en landstrategi om mänskliga rättigheter, eller åtminstone ett 
människorättskapitel i landstrategidokumenten. Parlamentet upprepar sin begäran om 
en regelbunden bedömning av användningen av och resultaten från 
Europeiska unionens politik, instrument och initiativ om mänskliga rättigheter i 
tredjeländer. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att utveckla särskilda, 
kvantifierbara indikatorer och riktmärken för att mäta hur effektiv denna politik är.

12. Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av 2007 års rapport från rådet och 
kommissionen vid sammanträdesperioden i december 2007, parallellt med 
parlamentets utdelning av sitt årliga Sacharovpris för tankefrihet till 
Salih Mahmoud Mohamed Osman från Sudan. Parlamentet har nu inlett en tradition 
och gjort Europaparlamentets sammanträdesperiod i december till det tillfälle varje år 
då fokus riktas på EU:s verksamhet på människorättsområdet.

13. Europaparlamentet uppmanar återigen rådet och kommissionen att identifiera de 
”länder som ger upphov till särskild oro”, där det är extra svårt att främja mänskliga 
rättigheter, och att i detta syfte ta fram kriterier för att utvärdera länder med 
hänvisning till hur de sköter sig på människorättsområdet, och på så sätt kunna göra 
specifika politiska prioriteringar.

Rådets och kommissionens verksamhet på människorättsområdet i internationella forum

14. Europaparlamentet anser att en kvantitativ och kvalitativ förbättring av rådets 
sekretariat för mänskliga rättigheter skulle göra det möjligt för Europeiska unionen att 
stärka sin profil och konsolidera sin roll för att främja och säkerställa respekt för 
mänskliga rättigheter i sin externa politik. Parlamentet förväntar sig att utnämningen 
av en hög representant för GUSP, vilken även kommer att var vice ordförande för 
kommissionen, på ett markant sätt kommer att göra Europeiska unionens politik mer 
konsekvent och effektiv på detta område.

15. Europaparlamentet anser att de framsteg som har gjorts genom inrättandet av 
Europeiska byrån för grundläggande rättigheter utgör ett första steg för att efterkomma 
parlamentets uppmaning om att inrätta en integrerad ram av regler och institutioner 
utvecklade för att ge stadgan om de grundläggande rättigheterna bindande verkan och 
se till att det system som anges i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna följs, samt för att utarbeta en 
heltäckande EU-politik om minoriteters rättigheter. Parlamentet understryker vikten av 
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att byråns mandat även omfattar de länder som har ingått ett stabiliserings- och 
associeringsavtal med EU.

16. Europaparlamentet anser att EU:s särskilda representanter i framtiden måste ha ett 
mandat som uttryckligen nämner främjandet och säkerställandet av respekten för de 
mänskliga rättigheterna.

17. Europaparlamentet anser att Europeiska unionens kapacitet att förebygga, reagera på, 
hantera och lösa kriser har visat sig vara otillräcklig. Parlamentet ber därför rådet att, i 
enlighet med sina tidigare rekommendationer om inrättandet av en europeisk civil 
fredskår, successivt omvandla den europeiska säkerhets- och försvarspolitikens civila 
aspekter till en ”civil fredskår” som ska hantera kortvariga civila kriser och mer 
långsiktigt fredsbyggande. Parlamentet anser att Europeiska unionen bör stärka det 
civila samhällets nätverk på fältet – på lokal, nationell och regional nivå – så att man 
främjar förtroendeskapande åtgärder, kapacitetsbyggande, övervakning och ökad 
medvetenhet, och på så sätt ger sitt stöd till institutionaliseringen av det civila 
samhällets deltagande i regionala och lokala freds- och säkerhetsstrukturer.

18. Europaparlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att uppmuntra 
EU:s medlemsstater och tredjeländer som det pågår förhandlingar med om framtida 
anslutning, att underteckna och ratificera alla FN:s och Europarådets grundläggande 
människorättskonventioner och tillhörande fakultativa protokoll. Parlamentet 
uppmärksammar framför allt EU:s medlemsstater på behovet av att ratificera den 
internationella konventionen om skydd för alla migrerande arbetare och deras 
familjemedlemmar, som ingen medlemsstat hittills har ratificerat1.

19. Europaparlamentet vill att Europeiska gemenskapen och medlemsstaterna snabbt 
ratificerar FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter. Parlamentet framhåller 
att det fakultativa protokollet till konventionen ska betraktas som en väsentlig del av 
själva konventionen och uppmanar Europeiska gemenskapen att på samma gång 
tillträda både konventionen och protokollet.

20. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att göra EU och dess medlemsstater ännu 
mer delaktiga i människorätts- och demokratifrågor när det gäller deras deltagande i 
olika internationella forum under 2008, inklusive arbetet i UNHRC, 
FN:s generalförsamling, OSSE:s ministerråd och Europarådet.

21. Europaparlamentet efterlyser bättre samarbete och samordning mellan Europarådet 
och Europeiska unionen. Parlamentet välkomnar det samförståndsavtal som 
Europarådet och Europeiska unionen undertecknade den 11 maj 2007 och uppmanar 
båda parter att omsätta avtalet i praktiken. Parlamentet hänvisar särskilt till följande 
rekommendationer i Junckerbetänkandet:

– Rekommendationen att det uttryckligen skapas förfaranden som gör det möjligt 
för Europeiska unionen att, som ett komplement till de åtgärder som 
Europeiska unionens befintliga organ vidtar, hänvisa ärenden till Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter, oavsett om detta sker inom ramen för 

1 Fram till juni 2007.
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en utvidgning, den europeiska grannskapspolitiken eller stabiliserings- och 
associeringsprocessen.

– Rekommendationen att det utvecklas instrument för att främja och stärka 
demokrati och fullt ut använda sig av Venedigkommissionens expertis.

– Rekommendationen att det ska skapas ett system för att hänvisa ärenden till 
Europarådets experter, i syfte att se till att EU och Europarådet kompletterar 
varandra och att deras arbete är samstämmigt.

22. Europaparlamentet efterlyser närmare samarbete mellan Europarådet och EU för att 
främja minoriteters rättigheter och skydda regionala språk och minoritetsspråk. 
Parlamentet efterlyser användning av Europarådets juridiskt bindande konventioner, 
exempelvis ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och den 
europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk, och det välfungerande 
övervakningsförfarande som finns i dessa. Parlamentet begär att yttrandet från 
konventionens rådgivande kommitté om de åtgärder som de rapporterande staterna har 
vidtagit och rapporterna från stadgans expertkommitté om signatärstaternas åtaganden 
i arbetet vid EU:s institutioner ska beaktas, i kandidatländernas fall framför allt under 
anslutningsprocessen.

23. Europaparlamentet konstaterar att UNHRC har potential att utvecklas till en värdefull 
ram för Europeiska unionens multilaterala människorättsarbete. Parlamentet beklagar 
att UNHRC under sitt senaste verksamhetsår inte har förbättrat FN:s resultat i fråga 
om mänskliga rättigheter. Parlamentet sätter sin tillit till att genomförandet av den 
allmänna återkommande utvärderingen kommer att leda till några första konkreta 
resultat och förbättringar. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att noga 
övervaka denna process för att se till att FN:s generalförsamlings resolution 60/251 av 
den 15 mars 2006 genomförs, vilket är startpunkten för den allmänna återkommande 
utvärderingen, baserad på objektiv och tillförlig information, om huruvida de olika 
medlemsstaterna har uppfyllt sina skyldigheter och åtaganden på 
människorättsområdet på ett sätt som garanterar att alla stater ges universell täckning 
och lika behandling. Parlamentet uppmanar rådet att höra parlamentet i denna fråga.

24. Europaparlamentet välkomnar att det klagomålsförfarande som baserades på det 
tidigare ”1503-förfarandet” även i fortsättningen kommer att göra det möjligt för 
enskilda och organisationer att lämna in klagomål om svåra och styrkta kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna till UNHRC. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
rådet att se till att alla icke-statliga organisationer även i fortsättningen hörs i UNHRC 
så att de kan använda sig av sin rådgivande status för att inkomma med skrivelser och 
göra muntliga uttalanden.

25. Europaparlamentet bekräftar hur viktigt det är med särskilda förfaranden och 
landsmandat inom UNHRC. Parlamentet framhåller att processen för att förnya 
mandaten måste vara öppen för insyn och att det måste göras insatser för att utse 
oberoende och erfarna kandidater som verkligen är representativa, både rent 
geografiskt och när det gäller kön. Parlamentet konstaterar att man har varit tvungen 
att slå samman mandatet för expertpanelen om Darfur med mandatet för FN:s 
särskilde rapportör om Sudan. Parlamentet noterar dessutom Europeiska unionens 
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beslut att ställa sig bakom en resolution som krävde att mandatet för 
människorättsexperterna i Darfur inte skulle förnyas och UNHRC:s beslut att inte 
förnya mandaten beträffande Vitryssland och Kuba.

26. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta 
att trycka på för införandet av medlemskapskriterier för val till UNHRC, inklusive 
utfärdandet av stående inbjudningar till särskilda förfaranden. Parlamentet efterlyser 
dessutom övervakning av i vilken grad FN:s medlemsstater håller sina vallöften. 
Parlamentet begär att denna regel ska tillämpas när man avgör huruvida EU ska stödja 
kandidatländer.

27. Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang EU att formellt gå samman med 
demokratiska regeringar från andra regionala grupperingar för att inleda ett formellt 
samarbete och samråd inom UNHRC i syfte att garantera att initiativ om respekt för de 
principer som ingår i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna blir 
framgångsrika. Parlamentet anser att det endast är genom gemensamma insatser av en 
tvärregional allians av demokratiska stater, som EU:s multilaterala 
människorättsarbete kan bli effektivt inom FN:s olika forum, vilket visades genom 
godkännandet av ovan nämnda resolution 62/149 om ett moratorium mot 
användningen av dödsstraff, som antogs av FN:s generalförsamling 
den 18 december 2007.

28. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen använde sin ställning, som 
ordförande för Kimberleyprocessen under hela 2007, för att stärka de mekanismer som 
är avsedda att hejda flödet av konfliktdiamanter. Parlamentet upprepar vikten av 
Kimberleyprocessen, med tanke på sambandet mellan att stoppa handeln med 
konfliktdiamanter och att uppnå varaktig fred och trygghet. Parlamentet välkomnar 
dessutom Turkiet och Liberia som nya medlemmar 2007 och Republiken Kongos 
återinträde som medlem i Kimberleyprocessen (vilket ger ett sammanlagt 
medlemsantal på 48 medlemmar, inklusive Europeiska gemenskapen som 
representerar 27 medlemsstater).

29. Europaparlamentet välkomnar att den tredje internationella konferensen för att få till 
stånd ett internationellt avtal om förbud mot att tillverka, använda, transportera eller 
lagra klusterbomber i överensstämmelse med principerna i internationell humanitär 
rätt hölls i Wien i december 2007 med fullt stöd av Europeiska unionen1. Parlamentet 
uppmanar Rumänien och Cypern, som de två EU-medlemsstater som fortfarande inte 
har ratificerat Osloförklaringen av den 23 februari 2007, att göra detta. Parlamentet 
ger sitt fulla stöd till Osloprocesskonferensen i Wellington den 18-22 februari 2008 
och i Dublin den 19–30 maj 2008. Parlamentet förväntar sig att samtliga 
EU-medlemsstater ska kunna underteckna avtalet vid den ceremoni som är tänkt att 
hållas i Oslo i slutet av 2008.

30. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsätta sina ihärdiga 
ansträngningar för att få alla att ratificera Romstadgan och anta de nationella 
genomförandebestämmelser som krävs, i överensstämmelse med rådets gemensamma 

1 Över 140 representanter för det civila samhället och 138 stater deltog (av vilka 94 har ställts sig bakom 
Osloförklaringen eller Osloprocessen).
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ståndpunkt 2003/444/GUSP av den 16 juni 2003 om Internationella 
brottmålsdomstolen1 (ICC) och handlingsplanen. Parlamentet påpekar att inte alla 
ordförandeländer har strävat efter detta mål lika ihärdigt. Parlamentet ber alla 
ordförandeländer att nämna omfattningen av samarbetet med Internationella 
brottmålsdomstolen i alla toppmöten med tredjeländer. Parlamentet begär att dessa 
ansträngningar ska utökas till att även omfatta ratificering och genomförande av 
avtalet om Internationella brottmålsdomstolens immunitet och privilegier, vilket är ett 
viktigt operativt redskap för domstolen. Parlamentet konstaterar att avtalet med 
Förenade kungariket om verkställandet av domar trädde i kraft den 8 december 2007 
(och att ett liknande avtal som ingicks med Österrike 2005 också trätt ikraft). 
Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att överväga att ingå liknande avtal med 
Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet uppmärksammar avtalet mellan 
Europeiska unionen och Internationella brottmålsdomstolen om samarbete och bistånd 
som ett viktigt redskap för att komplettera de enskilda medlemsstaternas skyldigheter.

31. Europaparlamentet välkomnar att Japan ratificerade Romstadgan i juli 2007 och att 
antalet signatärstater i december 2007 därmed hade ökade till 105. Parlamentet 
uppmanar Tjeckien, som är den enda kvarvarande EU-medlemsstat som inte har 
ratificerat Romstadgan, att utan dröjsmål göra detta. Parlamentet uppmanar än en gång 
alla länder som fortfarande inte har ratificerat Romstadgan att göra detta så snart som 
möjligt2. Parlamentet uppmanar Rumänien att upphäva sitt bilaterala immunitetsavtal 
med Förenta staterna.

32. Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att samarbeta fullt ut med 
Internationella brottmålsdomstolens olika organ, särskilt när det gäller att lagföra 
brottslingar som är på fri fot. I detta sammanhang konstaterar parlamentet med 
tillfredsställelse den samarbetsvilja som har visats av Demokratiska republiken Kongo 
vid överlämnandet av Germain Katanga till Internationella brottmålsdomstolen, 
Serbiens samarbete vid gripandet och överlämnandet av Zdravko Tlimir till 
Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty) och Montenegros 
samarbete vid gripandet och överlämnandet av Vlastimir Đjorđjević till 
Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien. Parlamentet konstaterar 
emellertid med oro att Sudan fortfarande inte samarbetar med 
Internationella brottmålsdomstolen för att gripa och överlämna 
Ahmad Muhammad Harun och Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman. Parlamentet 
konstaterar med oro att Internationella brottmålsdomstolens arresteringsordrar för 
fyra medlemmar av Herrens befrielsearmé i Uganda fortfarande inte har verkställts. 
Parlamentet konstaterar dessutom med oro att Radovan Karadžić och Ratko Mladić 
fortfarande är på fri fot och inte har förts till Icty. I detta sammanhang uppmanar 

1 EUT L 150, 18.6.2003, s. 67.
2 Den 13 mars 2008 hade 87 länder fortfarande inte ratificerat Romstadgan: Algeriet, Angola, Armenien, Azerbazdzjan, 
Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Chile, Egypten, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, El Salvador, Eritrea, 
Etiopien, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Förenta staterna, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, Indien, 
Indonesien, Iran, Irak, Israel, Jamaica, Jemen, Kamerun, Kap Verde, Kazakstan, Kina, Kirgizistan, Kiribati, Demokratiska 
folkrepubliken Korea, Kuba, Kuwait, Laos, Libanon, Libyen, Madagaskar, Malaysia, Maldiverna, Marocko, Mauretanien, 
Mikronesiska federationen, Moçambique, Moldavien, Monaco, Myanmar/Burma, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Palau, 
Papua Nya Guinea, Qatar, Ryska federationen, Rwanda, Saint Lucia, Salomonöarna, São Tomé och Príncipe, Saudiarabien, 
Seychellerna, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Syrien, Thailand, Tjeckien, Togo, Tonga, 
Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraina, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Vitryssland, Zimbabwe.

http://www.un.org/members/notes/egypt-syria.htm
http://www.un.org/members/notes/yemen.htm
http://www.un.org/members/notes/malaysia-singapore.htm
http://www.un.org/members/notes/ussr.htm
http://www.un.org/members/notes/malaysia-singapore.htm
http://www.un.org/members/notes/egypt-syria.htm
http://www.un.org/members/notes/czech-slovak-reps.htm
http://www.un.org/members/notes/belarus.htm
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parlamentet de serbiska myndigheterna att garantera fullständigt samarbete med Icty, 
vilket borde leda till att alla de resterande åtalade krigsförbrytarna grips och 
överlämnas, innan man ger klartecken för att underteckna ett stabiliserings- och 
associeringsavtal. Parlamentet anser dessutom att den pågående rättegången mot 
Liberias tidigare president Charles Taylor vid specialdomstolen för Sierra Leone i 
Haag innebär en betydande utveckling mot att undvika straffrihet.

33. Europaparlamentet understryker att den internationella straffrättslagstiftningen måste 
stärkas och uppmärksammar i detta sammanhang att en rättslig snabbinsatsstyrka 
inrättades i november 2007 som ett nytt internationellt samarbetsinstrument för att 
tillhandahålla expertis och bistånd där identifiering, insamling och bevarande av 
information skulle vara till hjälp vid en rad olika internationella och övergående 
rättsalternativ1. Parlamentet uppmanar Internationella brottmålsdomstolen att 
intensifiera sina ansträngningar för att engagera samhällen där det pågår utredningar i 
en process av konstruktiv interaktion med Internationella brottmålsdomstolen, för att 
främja förståelse och stöd för domstolens mandat, hantera förväntningar och göra det 
möjligt för dessa samhällen att följa med i och förstå den internationella 
straffrättsprocessen. Parlamentet framhåller den roll som mekanismer utanför de 
rättsliga myndigheterna kan spela för att ta upp kränkningar av mänskliga rättigheter 
och internationell humanitär rätt, under förutsättning att dessa insatser sker på ett 
rättssäkert sätt och inte är skeninsater.

34. Europaparlamentet välkomnar den deklaration om ursprungsbefolkningars rättigheter 
som har antagits av FN:s generalförsamling och gratulerar rådet och medlemsstaterna 
för att de ställde sig bakom antagandet av denna text, som kommer att skapa en ram 
inom vilken stater kan skydda och främja ursprungsbefolkningars rättigheter utan att 
exkludera eller diskriminera någon. Samtidigt konstaterar parlamentet med oro att utan 
nya instrument som garanterar att deklarationen ifråga genomförs kan man inte 
förvänta sig några verkliga förbättringar av ursprungsbefolkningarnas liv, framför allt 
de som lever under auktoritära regimer eller i diktaturer. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att följa upp genomförandet av deklarationen, framför allt genom det 
europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter och framförallt att 
anbefalla medlemsstaterna att så snabbt som möjligt ratificera ILO:s konvention 169 
om ursprungsfolk och stamfolk, som i form av ett rättsligt bindande instrument ger 
stöd åt de principer som fastställs i förklaringen i fråga. 

35. Mot bakgrund av romernas speciella situation i EU:s samhällen, i kandidatländerna 
och i de länder som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen för 
Västra Balkan uppmanar Europaparlamentet än en gång kommissionen att utarbeta en 
europeisk ramstrategi om romer.

36. Europaparlamentet uppmanar EU att spela en nyckelroll vid översynen av 
världskonferensen mot rasism i Durban. EU bör föra fram en balanserad text som 
bekämpar rasism i stället för att delegitimisera demokratiska stater och underblåsa hat, 
vilket var fallet i Durban 2001.

1 http://www.justicerapidresponse.org/Documents1/JRR_NY_NOV07_FinalOutcomeDocument.pdf
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37. Europaparlamentet beklagar att trots att kommissionen vid flera tillfällen har 
rekommenderat en ratificering av ILO:s konvention 169 har än så länge – nästan 
tjugo år efter den trädde i kraft – endast tre medlemsstater – Danmark, Nederländerna 
och Spanien– ratificerat den. Parlamentet efterlyser därför initiativ för att öka 
medvetenheten om detta viktiga lagstiftningsinstrument och stärka dess effektivitet i 
hela världen genom att se till att konventionen ratificeras av samtliga medlemsstater.

Genomförandet av Europeiska unionens människorättsriktlinjer

38. Europaparlamentet uppmanar än en gång kommissionen och medlemsstaternas 
ambassader och konsulat att se till att all deras personal är helt medveten om 
människorättsriktlinjerna. Parlamentet anser att inrättandet av den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder bör användas i förebyggande syfte för att harmonisera 
synsättet på mänskliga rättigheter på medlemsstaternas och kommissionens 
beskickningar i utlandet genom gemensamma strukturer och personal och på så sätt 
skapa verkliga ”EU-ambassader”.

39. Europaparlamentet noterar det tyska och portugisiska ordförandeskapets försök att 
slutföra arbetet med EU:s människorättsriktlinjer om barnets rättigheter. Parlamentet 
ser fram emot att under nästa år få motta förslag till särskilda genomförandeåtgärder 
som kommer att inriktas på att genomföra det holistiska och övergripande synsätt som 
utarbetats i de grundläggande riktlinjerna.

40. Europaparlamentet uppmanar ordförandeskapet att hitta ett sätt att förbättra 
samordningen och samarbetet mellan rådets arbetsgrupper i förhållande till démarcher 
på gemensamma områden, exempelvis mellan rådsarbetsgruppen för de mänskliga 
rättigheterna och den arbetsgrupp som har hand om 
Internationella brottmålsdomstolen, när det gäller internationell straffrätt och barn och 
väpnade konflikter.

41. Europaparlamentet uppmanar rådet att uppdatera riktlinjerna för att till fullo 
uppmärksamma hur viktigt högsta möjliga hälsostandard är som grundläggande 
rättighet, särskilt när det gäller att hantera smärta.

Dödsstraffet

42. Europaparlamentet välkomnar den ovan nämnda resolution 62/149 som 
FN:s generalförsamling antog den 18 december 2007 och i vilken det krävs ett 
världsomfattande moratorium för användningen av dödsstraff. Parlamentet 
uppmärksammar den positiva tvärregionala karaktär som detta initiativ har.

43. Europaparlamentet uppmanar rådet att uppdatera sina riktlinjer om dödsstraff för att 
stödja all verksamhet vars mål är fullständigt genomförande av generalförsamlingens 
resolution, i vilken det bland annat riktas en uppmaning till alla länder som fortfarande 
har kvar dödsstraffet att respektera internationella standarder som garanterar att 
rättigheterna för de som är dömda till döden skyddas, framför allt de minimistandarder 
som anges i bilagan till FN:s ekonomiska och sociala råds resolution 1984/50 av 
den 25 maj 1984. Parlamentet påpekar att resolutionen informerar generalsekreteraren 
om användningen av dödsstraffet och efterlevnaden av de skyddsmekanismer som 
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garanterar att rättigheterna för dem som har dömts till döden skyddas. Resolutionen 
syftar också till att gradvis begränsa användningen av dödsstraffet och minska antalet 
brott som kan leda till dödsstraff. Parlamentet påpekar dessutom att resolutionen 
avslutas med en uppmaning till FN:s samtliga medlemsstater om att inrätta ett 
moratorium för avrättningar med målet att helt avskaffa dödsstraffet.

44. Europaparlamentet uppmanar ordförandeskapet att uppmuntra Italien, Lettland, Polen 
och Spanien, som fortfarande inte har ratificerat protokoll nr 13 till 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, att göra detta1. Riktlinjerna om dödsstraffet kan genomföras 
på ett mer konsekvent sätt om medlemsstaterna undertecknar och ratificerar sådana 
protokoll och konventioner.

45. Europaparlamentet välkomnar rådets (rättsliga och inrikes frågor) beslut av 
den 7 december 2007 om att ställa sig bakom den gemensamma förklaringen från 
Europarådet och Europeiska unionen om att inrätta en Europadag mot dödsstraff, 
vilken kommer att firas den 10 oktober varje år. Parlamentet välkomnar arbetet vid 
Europakonferensen i Lissabon den 9 oktober 2007 och begär än en gång att 
dödsstraffet ska avskaffas helt i Europa och att ett universellt avskaffande av 
dödsstraffet bör främjas.

46. Europaparlamentet välkomnar att dödstraffet avskaffades i Albanien den 25 mars 2007 
(för alla brott), i Kirgizistan den 27 juni 2007, i Rwanda den 26 juli 2007, i den 
amerikanska delstaten New Jersey den 13 december 2007 och i Uzbekistan 
den 1 januari 2008. Europaparlamentet är oroligt för att dödsstraffet kan komma att 
börja tillämpas i Guatemala igen. Parlamentet uppmanar Guatemalas regering att 
tvärtom verkligen åta sig att följa det universella moratoriet för dödsstraff. Parlamentet 
välkomnar Kinas beslut att låta alla dödsstraffsmål överprövas av högsta domstolen 
men är fortfarande bekymrat över att Kina fortfarande genomför flest avrättningar i 
världen. Parlamentet fördömer Vitrysslands tillämpning av dödsstraffet, vilket strider 
mot de europeiska värderingarna. Parlamentet fördömer den iranska regimens ökade 
användning av dödsstraff och är mycket bekymrad över att den iranska regimen 
fortfarande dömer personer under 18 år till döden.

Tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling

47. Europaparlamentet noterar att Grekland, Lettland, Litauen, Slovakien och Ungern 
hittills varken har undertecknat eller ratificerat det fakultativa protokollet till 
konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning. Parlamentet noterar att Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Italien, 
Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Tyskland och Österrike hittills har 
undertecknat men inte ratificerat protokollet. Parlamentet uppmanar alla 
EU-medlemsstater som ännu inte har undertecknat och/eller ratificerat det fakultativa 
protokollet till konventionen mot tortyr att utan dröjsmål göra detta.

1 Den 10 januari 2008 hade Italien, Lettland, Polen och Spanien undertecknat men inte ratificerat protokoll nr 13 
till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilket 
dödsstraffet förbjuds under alla omständigheter.
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48. Europaparlamentet är bekymrat över hur starkt engagemang för mänskliga rättigheter 
de EU-medlemsstater verkligen har, som vägrar att underteckna ovannämnda 
internationella konvention till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden. 
Parlamentet uppmanar alla EU:s medlemsstater som inte har undertecknat och 
ratificerat konventionen att göra detta så snabbt som möjligt1.

49. Europaparlamentet hänvisar rådet och kommissionen till den aktuella studie om 
genomförandet av EU:s riktlinjer om tortyr och annan grym, omänsklig och 
förnedrande behandling eller bestraffning, som lades fram inför parlamentets 
underutskott för mänskliga rättigheter den 28 juni 2007 och för arbetsgruppen för de 
mänskliga rättigheterna i december 2007. Parlamentet uppmanar dessa båda organ att 
följa studiens rekommendationer, exempelvis rekommendationen om att utarbetandet 
av en tydlig global vision med nationell fokus för att granska den lokala politiska, 
sociala, kulturella och rättsliga kontexten. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
rådet att efter en grundlig analys skicka instruktioner till sina delegationer och till 
medlemsstaternas beskickningar för att hjälpa dem att genomföra riktlinjerna.

50. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att stärka samarbetet med 
Europarådet i syfte att göra hela Europa till ett område fritt från tortyr och andra 
former av misshandel, som en tydlig signal om att de europeiska länderna även inom 
sina egna gränser är starkt engagerade för att avskaffa denna praxis.

51. Europaparlamentet ser fram emot granskningen av genomförandet av EU:s riktlinjer 
om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, 
vilka förbereds för att läggas fram inför rådsarbetsgruppen för mänskliga rättigheter. 
Parlamentet förväntar sig att rådsarbetsgruppen för mänskliga rättigheter inom ramen 
för revideringen av dessa riktlinjer ska diskutera specifika kriterier för hur man ska 
agera i enskilda fall i syfte att förbättra genomförandet av riktlinjerna. Parlamentet 
rekommenderar att åtgärder antas för att se till att förbudet mot tortyr och annan 
omänsklig och förnedrande bestraffning respekteras och för att motstå varje försök att 
fastställa en EU-ståndpunkt som legitimerar användningen av diplomatiska 
försäkringar för att underlätta överföringen av personer till ett land där de riskerar 
tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande bestraffning.

52. I ljuset av artikel 15 i FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionshinder, som rör frihet från tortyr eller annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning, efterlyser Europaparlamentet en 
uppdatering av riktlinjerna om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande 
behandling eller bestraffning.

53. Europaparlamentet begär att ordförandeskapet eller rådets sekretariat regelbundet ska 
närvara i relevanta FN-kommittéer och utvidga samarbetet med Europarådet och dess 
kommitté till förhindrande av tortyr så att man får konkret och användbart material 
som underlag vid beslut om démarcher gentemot vissa länder.

1 Signatärstater (i december 2007): Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. (Endast två länder 
– Albanien and Argentina – har ratificerat konventionen, som måste ratificeras av 20 länder för att träda ikraft.)



RR\719104SV.doc 17/81 PE400.468v02-00

SV

54. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsätta med démarcher 
gentemot alla EU:s internationella partnerländer när det gäller ratificeringen och 
genomförandet av internationella konventioner som förbjuder tortyr och misshandel, 
liksom tillhandahållandet av rehabiliteringsstöd till tortyroffer. Parlamentet uppmanar 
Europeiska unionen att prioritera kampen mot tortyr och misshandel i sin 
människorättspolitik, framför allt genom ökad användning av EU:s riktlinjer och alla 
andra EU-instrument såsom det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter och genom att se till att medlemsstaterna inte godtar diplomatiska 
försäkringar från tredjeländer där det finns en påtaglig risk för att personer ska utsättas 
för tortyr och misshandel.

Barn och väpnade konflikter

55. Europaparlamentet välkomnar den rapport från FN:s generalsekreterares särskilda 
representant för barn och väpnade konflikter som offentliggjordes 
den 13 augusti 2007. I rapportens slutsatser anges att FN:s medlemsstater bör tillämpa 
konkreta och målinriktade åtgärder mot motsträviga människorättskränkare.

56. Europaparlamentet välkomnar rapporten och rekommendationerna från 
FN:s generalsekreterare om barn och väpnad konflikt i Burma. Parlamentet fördömer 
de grova kränkningarna av barns rättigheter i detta land och uppmanar rådets 
arbetsgrupp för de mänskliga rättigheterna att prioritera Burma vid genomförandet av 
sina riktlinjer om barn och väpnade konflikter.

57. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som har gjorts vid tillämpningen av 
standarder för att skydda barn när det gäller att ställa anklagade förövare till svars för 
sina gärningar, som Internationella brottmålsdomstolens anklagelser mot ledare för 
olika stridande fraktioner i Demokratiska republiken Kongo och anklagelserna mot 
fyra ledande medlemmar av Herrens befrielsearmé. Parlamentet betraktar det som en 
betydelsefull framgång att specialdomstolen för Sierra Leone har funnit att 
rekryteringen eller användningen av barn under 15 år i strider är en krigsförbrytelse 
enligt internationell rättspraxis och att de nyligen har dömt militära ledare för att ha 
rekryterat barn.

58. Europaparlamentet välkomnar att barns rättigheter ges alltmer uppmärksamhet i en rad 
olika förhandlingar, avtal, fredsbyggande och fredsbevarande insatser, dagordningar 
och fördrag. Parlamentet betonar emellertid att klausuler om barn i fredsavtal bör vara 
specifika och att det måste gå att uppnå målen.

59. Europaparlamentet välkomnar att barns rättigheter ges alltmer uppmärksamhet i 
mekanismerna för ansvaret för brott mot internationell rätt (i detta sammanhang 
uppmärksammas de insatser som Liberias sannings- och försoningskommission har 
gjort i detta syfte under 2007) som ett viktigt sätt att respektera barns rätt att delta i 
beslut som påverkar deras liv. Parlamentet betonar emellertid att ett sådant deltagande 
måste ha barnets bästa för ögonen, inklusive genom genomförandet av politik och 
förfaranden som är lämpliga med hänsyn till barnens ålder och främjandet av 
rehabilitering och återanpassning av barnoffer.
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60. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som har gjorts vid formuleringen av 
politiken för de integrerade avväpnings-, demobiliserings- och 
återanpassningsstandarderna (2006), principerna och riktlinjerna från Paris om barn 
som har anknytning till väpnade styrkor eller väpnade grupper (2007). Parlamentet 
framhåller emellertid att de nu måste genomföras i praktiken.

61. Europaparlamentet välkomnar att ytterligare sju länder (Argentina, Guatemala, 
Kroatien, Laos, Mauretanien, Marocko och Ukraina) har ställt sig bakom det 
internationella åtagande att stoppa rekryteringen av barn i väpnade konflikter som är 
känt som Parisåtagandena. Parlamentet beklagar att Förenta staterna inte har 
undertecknat dessa åtaganden eftersom man motsätter sig klausulen om 
Internationella brottmålsdomstolen.

62. Europaparlamentet välkomnar att 11 av EU:s medlemsstater har undertecknat 
Genèvedeklarationen om väpnat våld och utveckling, vilket gör att det totala antalet 
signatärstater nu är uppe i 42. Parlamentet uppmanar de återstående 
16 EU-medlemsstater som ännu inte har undertecknat Genèvedeklarationen att utan 
dröjsmål göra detta.

63. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som inte har undertecknat och 
ratificerat de fakultativa protokollen till konventionen om barnets rättigheter1 att utan 
dröjsmål göra detta.

64. Europaparlamentet erinrar om att olösta konflikter i de länder som ingår i den 
europeiska grannskapspolitiken inte har fått någon slutgiltig lösning. Sådana 
situationer skapar en kontext där rättsstatsprincipen och människorättskränkningar 
ignoreras vilket gör det svårare att trygga och respektera barnets alla rättigheter. 
Parlamentet begär att den särskilda situationen för barn och deras familjer i områden 
med olösta konflikter i länder som ingår i den europeiska grannskapspolitiken ska 
prioriteras i samband med de åtgärder som EU vidtar på detta område.

65. Europaparlamentet konstaterar att det portugisiska ordförandeskapet följde det tyska 
initiativet i enlighet med riktlinjerna och instruerade alla beskickningar i prioriterade 
länder att betrakta de landsspecifika strategier som arbetsgruppen för de mänskliga 
rättigheterna antog den 15 juni 2007 som permanenta instruktioner som ska införlivas 
i uppdragschefernas arbete när det gäller barn i väpnade konflikter. Parlamentet 
välkomnar att det aktuella ordförandeskapet dessutom till lokala ordförandeskap har 
vidarebefordrat de rapporter som relevanta icke-statliga organisationer har mottagit 
om specifika länder. Parlamentet välkomnar det slovenska ordförandeskapets initiativ 
om att låta genomföra en studie om effekterna av EU:s åtgärder för barn som har 
drabbats av väpnade konflikter. I detta sammanhang betonar parlamentet den 
begränsade inverkan som riktlinjerna har på barn i väpnade konflikter, särskilt på 

1 Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter, om försäljning av barn, barnprostitution och 
barnpornografi. Har (i november 2007) inte ratificerats av Finland, Förenade kungariket, Grekland, Irland, 
Luxemburg, Malta, Tjeckien, Tyskland och Ungern.
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter om barns deltagande i väpnade konflikter. Har (i 
oktober 2007) inte ratificerats av Estland, Grekland, Nederländerna eller Ungern. Har varken undertecknats eller 
ratificerats av Cypern.
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grund av att majoriteten av kommissionens och medlemsstaternas delegationer inte 
hade informerats om att deras värdland betraktades som ett land där tillämpningen av 
dessa riktlinjer skulle prioriteras.

Människorättsförsvarare

66. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att på ett mer öppet och 
systematiskt sätt genomföra EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare, med tanke på 
att detta är ett viktigt och innovativt instrument som är avsett att stödja 
människorättsförsvarare och skydda dem som är utsatta för risker.

67. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att i sin humanitära politik och 
handelspolitik inkludera insatser för att bekämpa barnarbete under tvång.

68. Europaparlamentet förväntar sig att identifieringen av riktlinjerna för 
människorättsförsvarare som en prioriterad del av Europeiska unionens 
människorättsutrikespolitik ska matchas av ett effektivt genomförande av dessa 
riktlinjer i lokala strategier för 120 länder. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater 
att harmonisera sina ståndpunkter om skyddet av människorättsförsvarare.

69. Europaparlamentet anser att ett konsekvent synsätt även bör fokusera på att stärka 
kapacitetsbyggandet bland människorättsaktivister, inklusive dem som arbetar med att 
försvara ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, och främja mekanismer för 
samråd och interagerande mellan dessa och deras regeringar i frågor som rör 
demokratireformer och främjandet av de mänskliga rättigheterna, särskilt när 
demokratiseringsprocessen står på spel.

70. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att aktivt uppmuntra 
människorättsförsvarare att sprida information om icke-våld i teori och praktik och 
försöka främja kunskap om och utbyte av de bästa metoderna mellan dem, baserat på 
direkta erfarenheter på fältet.

71. Europaparlamentet begär att rådet och medlemsstaterna omedelbart överväger frågan 
om nödvisum för människorättsförsvarare genom att inkludera en tydlig hänvisning 
till den specifika situationen för människorättsförsvarare i den nya 
gemenskapskodexen om viseringar och på så sätt skapa ett specifikt och snabbare 
viseringsförfarande som skulle kunna bygga på de irländska och spanska 
regeringarnas erfarenheter på området. Parlamentet anser att konfidentialitet när det 
gäller EU:s démarcher till förmån för människorättsförsvarare ibland är användbart 
men begär att Europeiska unionens lokala personal, trots denna konfidentialitet, alltid 
ska informera de lokala icke-statliga organisationerna om sådana démarcher på ett 
konfidentiellt sätt.

72. Europaparlamentet konstaterar att det trots betydande ekonomiska reformer 
fortfarande förekommer systematiska kränkningar av politiska och mänskliga 
rättigheter i Kina. Dessa tar sig uttryck i politiskt motiverade fängslanden, attacker på 
och trakasserier av advokater, människorättsförsvarare och journalister, inklusive 
weiquan-rörelsen, avsaknaden av ett oberoende rättsväsende, tvångsarbete, förtryck av 
yttrandefrihet och religionsfrihet och religiösa och etniska minoriteters rättigheter, 
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godtyckliga gripanden, Laogai-fånglägersystemet och påstådda organstölder. 
Parlamentet är dessutom fortsatt oroat över svartlistningen av journalister och 
människorättsaktivister, Dalai Lama, hans medhjälpare och Falun Gong-anhängare.

73. Europaparlamentet beklagar att endast fem människorättsorganisationer fortfarande 
finns registrerade i Vitryssland och att myndigheterna hela tiden försöker skrämma 
och kontrollera dessa grupper, samtidigt som de gång på gång vägrar att bevilja 
ansökningar från andra människorättsorganisationer om att lagligen registrera sig där. 
Parlamentet välkomnar FN:s generalförsamlings beslut i maj 2007 om att avvisa 
Vitrysslands kandidatur till en plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter med 
motiveringen att landet inte gjort tillräckliga framsteg i fråga om de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet uppmanar än en gång de vitryska myndigheterna att sluta 
använda sig av skrämseltaktik, trakasserier, målinriktade gripanden och politiskt 
motiverade åtal mot människorättsförsvarare och civila samhällsaktivister i 
Vitryssland.

74. Europaparlamentet är djupt oroat över att de iranska myndigheterna under 2007 
intensifierade sina trakasserier av oberoende människorättsförsvarare och 
människorättsadvokater i ett försök att hindra dem från att offentliggöra och följa upp 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet beklagar att de iranska 
myndigheterna har stängt ned icke-statliga organisationer som uppmuntrar det civila 
samhällets deltagande och ökar medvetenheten om människorättskränkningar, 
inklusive de som ger juridiskt och socialt bistånd till kvinnliga våldsoffer.

75. Europaparlamentet betonar ännu en gång hur viktigt det är att handboken för att 
genomföra riktlinjerna görs tillgänglig för människorättsförsvarare på fältet. 
Parlamentet uppmuntrar arbetsgruppen för de mänskliga rättigheterna att sprida 
översättningar av EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare på de EU-språk som 
används som lingua franca i tredjeländer samt på de viktigaste icke-europeiska 
språken bland regionala kontor och ambassader/delegationer. Parlamentet välkomnar 
att det hittills finns översättningar på språk som ryska, arabiska, kinesiska och farsi 
men betonar att fler översättningar behöver produceras lokalt. Parlamentet uppmanar 
EU:s medlemsstater att förenkla viseringen för människorättsförsvarare som inbjuds 
att delta i arrangemang som anordnas av Europeiska unionen eller som flyr från 
förvärrade säkerhetsförhållanden.

Riktlinjer för människorättsdialog och erkända samråd med tredjeländer

76. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att inleda en övergripande 
utvärdering av riktlinjerna för människorättsdialoger och ta fram tydliga indikatorer 
för varje dialogs effekt och kriterier för att inleda, avsluta och återuppta dialoger.

77. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att människorättsdialoger ska utsträckas till 
att innefatta situationen såväl i tredjeländer som i Europeiska unionen så att man 
stärker trovärdigheten för den berörda dialogen.

78. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att människorättsfrågor ska granskas på 
högsta politiska nivå för att ge större politisk tyngd åt människorättsfrågor och för att 
medlemsstater eller tredjeländer ska hindras från att isolera människorättsfrågor från 
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den politiska dialogen. Parlamentet anser att denna dialog därför aldrig bör användas 
för att begränsa ämnet till expertmöten och därmed ge det en andra klassens ställning i 
förhållande till andra politiska frågor. Parlamentet uppmanar därför rådet och 
kommissionen att vidta följande åtgärder:

– Offentliggöra målen för varje dialog och övervaka att de genomförs.

– Kräva att en utvärdering görs av varje dialog, helst varje år och åtminstone 
vartannat år.

– Se till att det vid varje möte inom dialogen, förutom ett visst mått av tekniska 
diskussioner för tjänstemän, ingår en politisk komponent som inbegriper dem 
som ansvarar för dessa frågor på ”ministernivå”.

79. I detta sammanhang betonar Europaparlamentet än en gång de förslag som anges i 
parlamentets ovan nämnda resolution av den 6 september 2007 om hur dialogerna och 
samråden om mänskliga rättigheter fungerar med tredjeländer. Parlamentet framhåller 
i detta sammanhang att en dialog mellan rådet, kommissionen och parlamentets 
underutskott för mänskliga rättigheter inleddes i januari 2008 för att genomföra 
rekommendationerna i denna resolution när det gäller parlamentets deltagande i 
dialoger i allmänhet. Parlamentet påminner i detta sammanhang om rådets skyldighet 
att höra parlamentet och att ta vederbörlig hänsyn till dess synpunkter i enlighet med 
artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen.

80. Parlamentet betonar behovet av att kraftigt intensifiera människorättsdialogen mellan 
EU och Kina och är oroat över att Kina endast besvarade två tredjedelar av de punkter 
som EU tog upp i enskilda oroande fall inom ramen för denna dialog. 
Europaparlamentet ger uttryck för sin oro över de allvarliga 
människorättskränkningarna i Kina och betonar att situationen för de mänskliga 
rättigheterna inte har förbättrats, trots regimens löften inför de kommande olympiska 
spelen. Parlamentet välkomnar, mot bakgrund av OS-stadgan, att Kina arbetar för att 
genomföra rekommendationerna från den särskilde rapportören om tortyr och nyligen 
har gett domstolarna direktiv om att inte förlita sig på bekännelser. Parlamentet 
konstaterar att trots den kinesiska regeringens upprepade försäkringar om att den 
tänker ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter har Kina fortfarande inte ratificerat konventionen. Parlamentet beklagar att 
det inte antogs någon gemensam EU-Kina-förklaring om mänskliga rättigheter vid det 
toppmöte mellan EU och Kina som hölls i Peking den 28 november 2007, trots att 
man ursprungligen hade meddelat att en sådan förklaring skulle utfärdas. Parlamentet 
uppmanar rådet att förse parlamentet med mer detaljerad information efter 
diskussioner, inklusive en detaljerad förteckning över démarcher som rådet och 
medlemsstaterna har vidtagit i enskilda ärenden. Parlamentet konstaterar att dessa 
problem bör betonas inför de olympiska spelen i Peking, som innebär en viktig 
historisk möjlighet att förbättra de mänskliga rättigheterna i Kina. Parlamentet är 
bekymrat över den kinesiska lagstiftningen, inklusive systemet med statshemligheter, 
som förhindrar den öppenhet som krävs för att utveckla goda styrelseformer och ett 
system som präglas av rättsstatsprincipen. Parlamentet är oroat över de restriktioner 
som de kinesiska myndigheterna har infört för de kinesiska och internationella 
medierna, inklusive den kinesiska och internationella pressens tillgång till Internet, 
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bloggande och tillgång till information. Parlamentet är dessutom oroat över att 
journalister och människorättsaktivister svartlistas, inklusive Dalai Lama, hans 
medhjälpare och Falun Gong-anhängare. Parlamentet begär i detta sammanhang att 
den kände aidsaktivisten Hu Jia ska friges. Parlamentet betonar behovet av att man 
även efter de olympiska spelen fortsätter att noggrant övervaka 
människorättssituationen och de lagstiftningsändringar som berör denna fråga. 
Parlamentet uppmanar Europeiska unionen att se till att dess handelsförbindelser med 
Kina är kopplade till människorättsreformer och uppmanar i detta sammanhang rådet 
att göra en övergripande utvärdering av människorättssituationen innan det slutför 
några nya partnerskaps- och samarbetsramavtal. Parlamentet uppmanar rådet och 
kommissionen att ta upp frågan om den autonoma regionen Inre Mongoliet, östra 
Turkistan och den autonoma regionen Tibet, att aktivt stödja stärkandet av en öppen 
dialog mellan den kinesiska regeringen och den tibetanska regeringens sändebud i exil 
och att integrera frågan om hur den kinesiska politiken i Afrika påverkar de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet är fortsatt oroat över de systematiska kränkningarna av 
etniska uigurers mänskliga rättigheter i Uigurernas autonoma region Xinjiang. 

81. Parlamentet är fortsatt oroat över att människorättsdialogen med Iran har varit 
avbruten sedan 2004 på grund av att det inte har gjorts några framsteg när det gäller 
människorättssituationen och på grund av bristande samarbetsvilja från den iranska 
sidan. Parlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att återuppta denna dialog i 
syfte att ge sitt stöd till alla civila samhällsparter som engagerat arbetar för demokrati, 
och att – genom fredliga och icke-våldsamma metoder – stärka befintliga processer 
som kan främja demokratiska, institutionella och konstitutionella reformer, garantera 
att dessa reformer blir varaktiga och göra alla iranska människorättsförsvarare och 
företrädare för det civila samhället mer delaktiga i beslutsprocessen och stärka deras 
allmänpolitiska roll. Parlamentet är djupt oroat över att respekten för grundläggande 
mänskliga rättigheter i Iran, särskilt yttrandefrihet och mötesfrihet, förvärrades 
ytterligare under 2007. Parlamentet fördömer den nya moralkampanj som de iranska 
myndigheterna lanserade i början av april 2007, som medförde att tusentals män och 
kvinnor arresterades i ett försök att ”slå tillbaka mot omoraliskt beteende”. 
Parlamentet fördömer den iranska regimens ökade användning av dödsstraffet.

82. Europaparlamentet beklagar bristen på resultat från samråden mellan EU och Ryssland 
om mänskliga rättigheter och vill att parlamentet ska vara delaktigt i en sådan process. 
Parlamentet uppmuntrar de insatser som rådet och kommissionen har gjort för att se 
till att samråden växelvis hålls i Europeiska unionen och Ryssland, vilket gör att även 
andra ryska ministerier än utrikesministeriet deltar i samråden, och där den ryska 
delegationen deltar i de möten med ryska och europeiska parlamentsorgan eller 
icke-statliga organisationer som hålls i samband med samråden. Parlamentet beklagar 
att Europeiska unionen inte har lyckats ändra politiken i Ryssland, framför allt när det 
gäller känsliga frågor som situationen i Tjetjenien och andra republiker i Kaukasus, 
straffrihet och ett oberoende rättsväsende, behandlingen av människorättsförsvarare 
och politiska fångar såsom Michail Chodorkovskij, mediernas oberoende och 
yttrandefriheten, behandlingen av etniska minoriteter, respekten för rättsstatsprincipen 
och skydd för mänskliga rättigheter i de väpnade styrkorna, diskriminering på grund 
av sexuell läggning samt andra frågor. Parlamentet anser att den långvariga debatten 
om Tjetjenien bör utvidgas till att även inbegripa den oroande situationen i Ingusjien 
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och Dagestan. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att skydda alla 
nationella minoriteter i republiken Mari El och se till att mänskliga rättigheter och 
minoriteters rättigheter respekteras i enlighet med Mari Els författning och 
EU:s normer. Parlamentet beklagar att journalister, människorättsförsvarare och 
icke-statliga organisationer fortsätter att förföljas, exempelvis de senaste trakasserierna 
mot Novaya Gazeta och Nizjnij Novgorod-stiftelsen för främjandet av tolerans. 
Parlamentet är bekymrat över att den nya ryska lagstiftningen om icke-statliga 
organisationer – sedan den trädde ikraft 2006 – under 2007 har visat sig vara öppen för 
godtycklig och selektiv tillämpning och har använts till att hindra, begränsa och 
bestraffa legitim verksamhet som de icke-statliga organisationerna bedriver och på så 
sätt bidragit till att osäkerheten och utsattheten har ökat för icke-statliga 
organisationer. Parlamentet delar den oro som det ges uttryck för i 
Amnesty Internationals rapport från december 2007 om det allmänna åklagarämbetets 
fortsatt bristande respekt för Michail Chodorkovskijs och hans assistent 
Platon Lebedevs rätt till en rättvis rättegång i enlighet med internationella standarder, 
och beklagar att man vägrade att ge livsuppehållande läkarvård till Vasilij Alexanyan, 
f.d. vice vd för Yukos, trots att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 
och talmannen i Europarådets parlamentariska församling vid upprepade tillfällen 
framförde uppmaningar om att tillhandahålla denna vård. Parlamentet uppmanar 
Ryssland att vidta ytterligare åtgärder för att skydda yttrandefriheten och journalisters 
och människorättsförsvarares säkerhet. I samband med detta anser parlamentet att 
Rysslands samarbete med OSSE, Europarådet och FN:s människorättsmekanismer 
samt ratificeringen av alla relevanta människorättskonventioner bör prioriteras av EU, 
särskilt ratificeringen av protokoll nr 14 till Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som ändrar konventionens 
kontrollsystem. Parlamentet beklagar Rysslands ovilja att ta emot ett tillräckligt stort 
antal utländska valobservatörer och att de inte ges tid att ordentligt övervaka valen i 
överensstämmelse med OSSE:s normer, och därigenom gör det omöjligt för 
OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) att 
genomföra sitt planerade valobservatörsuppdrag i enlighet med sitt mandat. 
Parlamentet måste därför ifrågasätta hur demokratiskt parlamentsvalet 2007 verkligen 
var och är därför mycket oroligt inför det kommande presidentvalet 2008. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och rådet att ta upp människorättsfrågor, inklusive enskilda 
ärenden, med de ryska myndigheterna på högsta nivå och inom ramen för det nya 
partnerskaps- och samarbetsavtalet med Ryssland. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att, utöver människorättsklausulen, fastställa tydligare skyldigheter och 
inrätta effektivare övervakningsmekanismer så att människorättssituationen verkligen 
kan förbättras. 

83. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att tillsätta underkommittéer 
för mänskliga rättigheter med alla grannländer. Parlamentet upprepar sin uppmaning 
till parlamentsledamöterna att engagera sig i förberedelserna inför dessa 
underkommittéers möten och informera sig om resultaten från dem. Parlamentet anser 
att även om de första rundorna av dessa möten, precis som i Tunisiens fall, kan 
inriktas på att få till stånd en varaktig underkommitté och främja tillit och förtroende 
bland parterna måste sådana underkommittéer, särskilt med Marocko, nu bli mer 
resultatorienterade och fastställa konkreta riktmärken och indikatorer för att mäta 
framstegen, och det bör vara möjligt att ta upp enskilda fall. Parlamentet betonar att 
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diskussionen om mänskliga rättigheter absolut inte får förbehållas dessa 
underkommittéer och framhåller behovet av att föra upp dessa frågor på högsta 
politiska nivå så att man ökar samstämmigheten i EU:s politik på detta område och 
minskar skillnaderna mellan de båda sidornas pressmeddelanden om 
människorättssituationen eftersom dessa ofta motsäger varandra. Parlamentet 
välkomnar rådets uttalande av den 16 oktober 2007 om att diskussioner om ett 
framtida ramavtal mellan EU och Libyen bland annat specifikt kommer att ta upp 
samarbete och framsteg på människorättsområdet. 

84. Europaparlamentet påminner om den allt värre situationen i Syrien, där regimens 
myndigheter vägrar att tilldela människorättsgrupper officiell status och där 
människorättsgrupper trakasseras av säkerhetsstyrkorna och deras medlemmar 
fängslas för att de saknar rättslig ställning. Parlamentet fördömer gripandet av 
regimkritiker och personer från oppositionspartierna och uppmanar rådet och 
kommissionen att uppmana den syriska regeringen att frige fängslade journalister, 
människorättsaktivister och oberoende advokater och att häva undantagstillståndet.

85. Europaparlamentet fördömer Vitrysslands åtgärder mot oppositionen i landet. 
Parlamentet konstaterar att dessa åtgärder allt mer börjar likna ett försök att 
systematiskt förödmjuka och misshandla medlemmar av oppositionen. Bland annat 
greps nyligen Sacharovpristagaren Alexander Milinkiewicz. Parlamentet konstaterar 
att Europeiska unionen inte har lyckats förbättra situationen när det gäller 
människorättsreformer i Vitryssland.

86. Europaparlamentet ger uttryck för sin stora oro över den humanitära katastrofen i 
Gazaremsan och uppmanar alla berörda parter att följa FN:s allmänna förklaring om 
de mänskliga rättigheterna. Parlamentet står fast vid innehållet i sin resolution av den 
21 februari 2008 om situationen i Gazaremsan1.

87. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionens och rådets försök att anordna en 
andra samtalsrunda inom ramen för dialogen mellan EU och Uzbekistan om mänskliga 
rättigheter i maj 2008 och berömmer kommissionen för dess insatser för att anordna 
ett civilsamhällsseminarium om mediefrihet i samband med dialogen, eventuellt i 
Tasjkent. Parlamentet påpekar än en gång att en dialog om mänskliga rättigheter och 
expertmöten om Andijanmassakern 2005 inte i sig utgör en framgång och inte kan 
anföras som skäl för att häva sanktionerna. Parlamentet konstaterar att avsaknaden av 
en oberoende internationell utredning om Andijanmassakern och bristen på förbättring 
av människorättssituationen i Uzbekistan – vilket var de villkor som 
Europeiska unionen ställde upp för att häva sanktionerna – helt logiskt har medfört att 
sanktionerna mot Uzbekistan har utökats. Parlamentet välkomnar att det i slutsatserna 
från mötet i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) den 15–16 oktober 2007 
infördes specifika villkor som måste uppfyllas inom sex månader för att det tillfälliga 
hävandet av viseringsrestriktionerna ska behållas. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att göra en ordentlig konsekvensbedömning av beslutet att 
under sex månader häva vissa av de viseringsrestriktioner som utgör en del av 
EU:s sanktioner mot Uzbekistan, och se över den allmänna människorättssituationen i 
landet. Parlamentet beklagar att Uzbekistan än så länge inte har visat upp några 

1 Antagna texter, P6_TA(2008)0064.



RR\719104SV.doc 25/81 PE400.468v02-00

SV

framsteg på något av dessa områden. Parlamentet hyllar det arbete som parlamentets 
underutskott för mänskliga rättigheter har gjort då det var sjätte månad noga har 
övervakat människorättssituationen och på så sätt regelbundet försett rådet med 
parlamentets bedömningar och rekommendationer om vilken politik EU ska anta på 
området. Parlamentet är bestört över presidentvalet i Uzbekistan 
den 23 december 2007, vilket enligt ODIHR hölls i en strikt kontrollerad politisk 
miljö, utan utrymme för en verklig opposition och som rent allmänt inte levde upp till 
flera av OSSE:s åtaganden för demokratiska val. Parlamentet fördömer mordet på 
Mark Weil, grundare och konstnärlig ledare för den oberoende Ilkhomteatern i 
Tasjkent, den 9 september 2007, och mordet på journalisten och den uzbekiska 
regimkritikern Alisher Saipov i staden Osj i Kirgizistan den 24 oktober 2007. 
Parlamentet upprepar sitt krav på omedelbar frigivning av alla politiska fångar1. 

88. Europaparlamentet stöder rådets vilja att upprätta människorättsdialoger med samtliga 
fyra kvarvarande centralasiatiska länder. Parlamentet begär att dialogerna ska vara 
resultatorienterade och helt i linje med Europeiska unionens riktlinjer om 
människorättsdialoger med tredjeländer, med garantier för det civila samhällets och 
Europaparlamentets delaktighet. Parlamentet begär att upprättandet av dialogerna ska 
matchas av adekvata resurser inom rådets och kommissionens sekretariat.

89. Europaparlamentet konstaterar hur betydelsefull både Turkiets och EU:s åtagande för 
Turkiets anslutningsprocess är för de pågående människorättsreformerna i Turkiet.

90. Europaparlamentet hoppas att de ansvariga för mordet på Benazir Bhutto identifieras 
och ställs inför rätta så snabbt som möjligt. Parlamentet konstaterar att 
människorättssituationen i Pakistan har förvärrats under hela 2007, framför allt hoten 
mot rättsväsendets oberoende och mediefriheten. Mot bakgrund av detta fördömer 
parlamentet smutskastningskampanjen mot Iftikhar Mohammad Chaudhry, f.d. chef 
för den pakistanska högsta domstolen, liksom den omständighet att han har avsatts och 
placerats i husarrest. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att stödja denna 
demokratirörelse som har startats av rättsväsendet och advokatsamfundet, framför allt 
genom att bjuda in vissa av deras företrädare, däribland 
Iftikhar Mohammad Chaudhry. Parlamentet begär att alla avsatta domare ska 
återinsättas. Parlamentet noterar att ett nytt landstrategidokument har antagits för 
Pakistan och välkomnar att konfliktförebyggande åtgärder och mänskliga rättigheter 
har integrerats i hela detta dokument. Parlamentet konstaterar att det första mötet i 
Europeiska gemenskapens och Pakistans gemensamma kommitté hölls i Islamabad 
den 24 maj 2007 och betonar att mänskliga rättigheter måste placeras högt på 
dagordningen till alla kommande möten. 

Kvinnlig könsstympning och andra traditionella sedvänjor som skadar kvinnor

91. Europaparlamentet understryker att insatser för att utrota alla former av kvinnlig 
könsstympning bör intensifieras såväl på gräsrotsnivå som inom den politiska 

1 Särskilt Mutabar Tadjibaeva, ordförande för människorättsorganisationen Plammenoe Serdtse, och följande 
12 människorättsförsvarare: Saidjahon Zainabitdinov, Nosim Isakov, Norboi Kholjigitov, Abdusattor Irzaev, 
Habibulla Okpulatov, Azam Formonov, Alisher Karamatov, Mamarajab Nazarov, Dilmurad Mukhiddinov, 
Rasul Khudainasarov, Bobumurod Mavlanov och Ulugbek Kattabekov.
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processen, så att man lyfter fram att könsstympning både är en könsfråga och en 
kränkning av de mänskliga rättigheterna för fysisk integritet.

92. Europaparlamentet insisterar på att kvinnors rättigheter uttryckligen ska tas upp i alla 
människorättsdialoger, särskilt kampen mot och utrotandet av alla former av 
diskriminering och våld mot kvinnor och flickor inklusive, i synnerhet, könsbaserad 
abort, alla former av traditionella sedvänjor som skadar kvinnor, exempelvis kvinnlig 
könsstympning och barn- eller tvångsgiftermål, alla former av människohandel, våld 
inom familjen, mord på kvinnor, utnyttjande på arbetsplatsen samt ekonomiskt 
utnyttjande. Staters åberopande av allehanda sedvänjor, traditioner eller religiösa 
övertygelser för att undkomma sin skyldighet att utrota sådan brutalitet ska förkastas.

93. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att använda 
sig av människorättsklausulen för att göra bekämpandet av alla former av kvinnlig 
könsstympning till en prioriterad fråga i förbindelserna med tredjeländer, särskilt de 
länder som har förmånliga förbindelser med Europeiska unionen inom ramen för 
Cotonouavtalet (nu inom ramen för de europeiska partnerskapsavtalen), och att sätta 
press på dem för att få dem att anta lagbestämmelser och de administrativa, rättsliga 
och förebyggande åtgärder som krävs för att få ett slut på detta bruk.

94. Europaparlamentet påminner om millennieutvecklingsmålen och betonar att tillgång 
till utbildning och hälsa är grundläggande mänskliga rättigheter. Parlamentet anser att 
hälsoprogram som inkluderar sexuell och reproduktiv hälsa, främjande av jämlikhet 
mellan män och kvinnor, kvinnors egenmakt och barnens rättigheter ska ha en 
framträdande plats i EU:s politik för utveckling och mänskliga rättigheter, i synnerhet 
där könsrelaterat våld är utbrett och kvinnor och barn riskerar att utsättas för HIV/aids 
eller nekas tillgång till information, förebyggande åtgärder och/eller behandling.
Parlamentet uppmanar kommissionen att införliva grundläggande arbetsrättigheter och 
agendan för anständigt arbete i sin utvecklingspolitik, i synnerhet i programmen för 
handelsrelaterat bistånd.

95. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att framför 
allt försöka förmå Afrikanska unionens medlemsstater att ratificera och genomföra 
Afrikanska unionens protokoll om kvinnors rättigheter i Afrika.

96. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att stärka det 
europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter och att garantera att 
medel anslås till verksamhet som syftar till att eliminera alla former av kvinnlig 
könsstympning.

Allmän granskning av rådets och kommissionens verksamhet, inklusive de 
två ordförandeskapens arbete

97. Europaparlamentet beklagar den burmesiska juntans pågående kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och demokratin, och stöder Europeiska unionens åtagande att 
nå de fastställda målen, det vill säga en inkluderande och genuin ”trepartsdialog” 
mellan militärregimen, den demokratiska oppositionen (framför allt 
Nationella demokratiförbundet, som vann valet 1990) och de etniska nationaliteterna 
för att trygga den nationella försoning som krävs för en övergång till demokrati i 
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Burma och att upprätta en legitim, demokratisk, civil regering som respekterar sin 
befolknings mänskliga rättigheter och återupprättar normala förbindelser med det 
internationella samfundet. Parlamentet välkomnar den gemensamma ståndpunkt som 
rådet antog i november 2007 om att förnya befintliga restriktioner och införa 
ytterligare restriktioner, men beklagar att viktiga sektorer som energi och finansiella 
sanktioner och banksanktioner mot militärregimen har undantagits från dessa 
restriktioner. Parlamentet anser därför att antagandet av restriktiva åtgärder 
automatiskt ska åtföljas av ett kraftfullt stöd till det civila samhället, vilket inte har 
varit fallet i Burma. Parlamentet fördömer de burmesiska myndigheternas brutala 
reaktion på de buddhistiska munkarnas demonstrationer och andra fredliga 
demonstranter. Parlamentet beklagar djupt att journalister och demokratiaktivister 
fortsätter att gripas och fängslas och uppmanar rådet att fortsätta att lyfta fram 
människorättssituationen i Burma som en prioriterad fråga i FN:s råd för mänskliga 
rättigheter och trycka på för att Tomas Ojea Quintana, FN:s särskilde rapportör om 
mänskliga rättigheter i Burma, ska göra ytterligare bedömningar av 
människorättskränkningarna. Parlamentet välkomnar utnämningen av Piero Fassino 
som särskilt EU-sändebud för Burma och ber kommissionen att aktivt stödja den 
burmesiska demokratirörelsen inom ramen för det europeiska instrumentet för 
demokrati och mänskliga rättigheter. Parlamentet fördömer mordet på Padoh Mahn 
Sha, generalsekreterare för Karen National Union (KNU), i dennes hem i Thailand den 
14 februari 2008. Parlamentet begär att omständigheterna kring mordet utreds och att 
EU utrycker sin upprördhet över den militära regimen och begär ett bättre skydd för de 
demokratiska ledare som flytt från Burma och lever i exil i Thailand. Parlamentet 
uttrycker sin oro över att de burmesiska flyktingarna i Malaysia är ytterst utsatta och 
riskerar att gripas, anhållas, misshandlas och deporteras av de malaysiska 
myndigheterna. Parlamentet uppmanar rådet att begära att de malaysiska 
myndigheterna upphör med sin brutala behandling av flyktingar, uppmana 
FN:s flyktingkommissariat att registrera samtliga flyktingar för att se till att de får ett 
bättre skydd och att uppmana fler länder att ta emot burmesiska flyktingar från 
Malaysia för vidarebosättning.

98. Europaparlamentet uppmanar rådets ordförandeskap att inrikta sig på länder där 
människorättssituationen är extra allvarlig. Parlamentet uppmanar framför allt rådet att 
till fullo genomföra EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare och att anslå ytterligare 
medel för projekt inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och 
mänskliga rättigheter, särskilt projekt för att främja demokrati i Burma, Eritrea, Kuba, 
Laos, Nordkorea, Uzbekistan, Vietnam, Vitryssland och Zimbabwe. Parlamentet anser 
att utarbetandet och genomförandet av dessa projekt inte bör ha som villkor att de ska 
godkännas av eller omfatta samarbete med respektive regimer.

99. Europaparlamentet välkomnar att den första EU-dagen mot människohandel kunde 
hållas den 18 oktober 2007. Denna dag är avsedd att öka medvetenheten om 
människohandel och att understryka att EU sedan länge har åtagit sig att utrota denna 
handel.

100. Europaparlamentet välkomnar det forum för icke-statliga organisationer på 
människorättsområdet som EU anordnade i Lissabon i december 2007 på temat 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Parlamentet ställer sig bakom forumets 
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rekommendationer, i vilka det bekräftas att de mänskliga rättigheterna är odelbara och 
universella och där man framgångsrikt kopplade samman de externa och interna 
aspekterna av EU:s politik. Parlamentet uppmanar därför rådet och kommissionen att 
stärka den befintliga bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling som utförs 
av kommissionens generaldirektorat för handel via en lämplig 
människorättskonsekvensbedömning.

101. Europaparlamentet välkomnar det fjärde möte i EU:s nätverk av kontaktpunkter som 
rör personer ansvariga för folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, 
som hölls i Haag den 7–8 maj 2007. Parlamentet uppmärksammar det arbete som 
utfördes under mötet, som enbart ägnades åt Rwanda och europeiska länders 
utredningar av misstänkta rwandier. Parlamentet beklagar att nätverket inte har lyckats 
anordna ett femte möte under det portugisiska ordförandeskapet. Parlamentet 
påminner rådet om att det har åtagit sig att anordna ett sådant möte under varje 
ordförandeskap.

102. Europaparlamentet uppmanar rådets ordförandeskap att göra något åt Europeiska 
unionens brist på handling i Darfur. Parlamentet välkomnar Afrikanska unionens och 
FN:s insats i Darfur (Unamid), som enhälligt godkändes den 31 juli 2007 genomen 
FN:s säkerhetsråds resolution 1769(2007), som ett litet steg i rätt riktning. Parlamentet 
noterar att Unamid tog över efter Afrikanska unionens uppdrag i Sudan (AMIS) 
den 31 december 2007, och har ett inledande mandat som löper ut den 31 juli 2008. 
Parlamentet förväntar sig att den 7 000 man starka AMIS-styrkan, som hittills har 
ansvarat för det fredsbevarande uppdraget, kommer att slås samman med denna nya 
styrka och att alla nödvändiga åtgärder kommer att vidtas för att göra det möjligt för 
Unamid att uppfylla sitt mandat, inklusive periodisk översyn av antalet fredsbevarande 
soldater som har stationerats ut. Parlamentet insisterar trots detta på att de 
arresteringsordrar som Internationella brottmålsdomstolen har utfärdat för Darfur ska 
verkställas så snart som möjligt. Parlamentet konstaterar att de otillräckliga åtgärderna 
för att bekämpa den humanitära katastrofen i Darfur var ett av skälen till den 
försämrade politiska och sociala situationen i Tchad. Parlamentet begär att det 
omgående vidtas åtgärder för att tillhandahålla mer stöd till detta land.

103. Europaparlamentet oroas av rebelloffensiven i N’Djamena i Tchad i början av 
februari 2008. Parlamentet framhåller hur viktigt det är att EU bidrar till ökade 
diplomatiska påtryckningar för en vapenvila i Tchad så att den hårt ansatta 
civilbefolkningen skyddas och att man stödjer diskussioner i syfte att få till stånd fred 
och nationell försoning i detta land. Parlamentet fördömer det sätt på vilket Tchads 
regerings har slagit till mot politiska motståndare i huvudstaden N’Djamena efter 
kuppförsöket i februari. Parlamentet uppmanar rådet att göra sitt yttersta för att trygga 
friheten för den politiska oppositionen i Tchad. Parlamentet understryker hur allvarlig 
flykting- och internflyktingkrisen är i östra Tchad, där över 400 000 flyktingar och 
fördrivna personer bor i 12 läger längs Tchads östra gräns. Parlamentet välkomnar 
inrättandet av EU:s fredsbevarande styrka EUFOR TCHAD/RCA och dess viktiga mål 
att skydda flyktingar, fördrivna personer och humanitär personal i detta krisområde.

104. Europaparlamentet välkomnar det arbete som har påbörjats i FN för att nå en enhetlig 
uppförandestandard för all personal som deltar i fredsbevarande uppdrag. Parlamentet 
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noterar att det i handlingsplanen för insatsstyrkan anges som krav att 
sex grundprinciper måste införlivas i alla uppförandekoder för FN:s permanenta 
samordningskommitté, inklusive en princip om förbud mot sexuell aktivitet med 
personer under 18 år, oavsett den lokala lagliga åldern för könsumgänge. Parlamentet 
välkomnar att denna uppförandekod nu gäller all FN:s fredsbevarande och humanitära 
personal. Parlamentet välkomnar upprättandet av enheter för personligt uppträdande 
de inom ramen för FN-uppdragen i Burundi, Elfenbenskusten, 
Demokratiska republiken Kongo och Haiti, som ska undersöka anklagelser och bistå 
offer. Parlamentet förväntar sig att uppförandekoden tillämpas fullt ut i alla 
FN-uppdrag, i förekommande fall även med straffrättsliga påföljder för de personer 
som bevisligen har våldtagit eller sexuellt utnyttjat barn.

105. Europaparlamentet välkomnar att rådet upprättar och regelbundet uppdaterar 
förteckningar över de länder där det görs extra insatser för att genomföra 
EU:s riktlinjer om barn och väpnade konflikter, dödsstraffsinsatser (länder som anses 
ligga på gränsen till att avskaffa dödsstraffet) och insatser för människorättsförsvarare. 
Parlamentet konstaterar att en liknande praxis även planeras enligt 
genomförandestrategin för EU:s nya riktlinjer om främjandet och skyddandet av 
barnets rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att utvidga denna 
goda praxis, som bland annat gör det möjligt för EU att reagera effektivare på 
EU:s riktlinjer om tortyr genom démarcher, uttalanden och andra former av åtgärder. 
Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att använda sig av FN:s särskilda 
mekanism och ta hänsyn till Europaparlamentets rekommendationer och brådskande 
resolutioner när dessa särskilt viktiga länder identifieras.

106. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att diskrimineringsfrågor uttryckligen ska 
tas upp i alla människorätts- och demokratidiskussioner med tredjeländer, instrument, 
dokument och rapporter, inklusive årsrapporterna, inklusive frågor om etniska, 
nationella och språkliga minoriteter, religionsfrihet inklusive intolerans gentemot 
någon religion och diskriminering av minoritetsreligioner, kastbaserad diskriminering, 
skyddandet och främjandet av ursprungsbefolkningars rättigheter, kvinnors mänskliga 
rättigheter, barnets rättigheter, rättigheter för ursprungsbefolkningar, personer med 
funktionshinder inklusive utvecklingsstörda personer, samt människor med alla typer 
av sexuell läggning och i förekommande fall låta deras organisationer delta fullt ut, 
både inom EU och tredjeländer när så är lämpligt.

Kommissionens program för externt bistånd

Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR)

107. Europaparlamentet är bekymrat över det valfusk som verkar ha präglat presidentvalet i 
Kenya i december 2007, och det våld som detta följdes av. Parlamentet begär att de 
mänskliga rättigheterna ska respekteras, inklusive yttrandefriheten, mötesfriheten och 
föreningsfriheten, samt fria och rättvisa val.

108. Europaparlamentet välkomnar att det europeiska instrumentet för demokrati och 
mänskliga rättigheter (EIDHR) har antagits, som är ett finansiellt instrument för 
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externt stöd som specifikt främjar mänskliga rättigheter och demokrati, och att 
parlamentets prioriteringar i programdokumenten för 2007 och 2008 har beaktats.

109. Europaparlamentet efterlyser fullständig insyn i hur pengarna används och projekt 
väljs och utvärderas inom ramen för EIDHR. Parlamentet begär att alla utvalda projekt 
ska publiceras på Internet, när detta är förenligt med mottagarskyddet.

110. Europaparlamentet välkomnar att det inom ramen för EIDHR har lanserats nya projekt 
som gör det möjligt att agera snabbt för att skydda människorättsförsvarare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att snabbt och effektivt genomföra detta nya 
projekt.

111. Europaparlamentet föreslår att EIDHR:s budget ska ökas från 2009, framför allt för att 
frigöra ytterligare medel till projekt i ”svåra” länder och projekt som förvaltas direkt 
av kommissionens delegationer tillsammans med lokala civilsamhällsorganisationer, 
så att alla länder där sådana projekt genomförs kan få tillgång till gemenskapsmedel.

112. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att justera den personalstyrka som har 
anslagits för att genomföra EIDHR, både på högkvarteret och i delegationerna, så att 
man tar hänsyn till detta nya instruments egenheter och problem och erforderliga 
resurser och tillgänglig expertis tillhandahålls med hänsyn till den mycket känsliga 
karaktären hos de projekt som stöds, behovet att skydda de aktörer i det civila 
samhällets som verkställer dessa projekt och betydelsen av de politiska mål som det 
representerar.

113. Europaparlamentet begär att EU-delegationernas personal i tredjeländer ska utbildas i 
mänskliga rättigheter och demokrati, upp till högsta nivå, särskilt mot bakgrund av de 
projekt som verkställs enligt riktlinjerna och det akuta behovet att stödja 
människorättsförsvarare. Med anledning av delegationernas nya uppgifter på detta 
område begär parlamentet dessutom att det i den utbildning som delegationscheferna 
ska genomgå vartannat år ska ingå en människorättskomponent.

114. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det råder konsekvens mellan 
EU:s politiska prioriteringar och de program och projekt som EU stöder, särskilt i 
samband med EU:s bilaterala programplanering med tredjeländer. Parlamentet begär 
dessutom att programmen och de tematiska instrumenten sinsemellan ska vara 
konsekventa, och att dessa instrument ska stärkas eftersom det endast är tack vare 
dessa EU kan bedriva projekt i tredjeländer utan stöd från myndigheterna i de berörda 
länderna.

115. Europaparlamentet konstaterar att EIDHR:s anslagna medel för 
EU:s valövervakningsuppdrag 2007 uppgick till 23 procent av EIDHR:s totalt använda 
medel (30,1 miljoner euro) och att 11 sådana uppdrag genomfördes.

116. Europaparlamentet konstaterar att en stor andel (ca 50 procent) av EIDHR:s samlade 
projektbudget för 2007 gick till stora tematiska projekt och att endast en liten del 
(24 procent) gick till program för att stödja enskilda länder (motsvarande 
mikroprojekt). Parlamentet konstaterar dessutom att endast en liten andel av medlen 
gick till Asien och föreslår därför en omprövning av den geografiska balansen.
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117. Europaparlamentet konstaterar att försiktighet måste råda vid finansieringen av 
internationella organisationer som finansieras med bidrag från medlemsstaterna, 
exempelvis Internationella brottmålsdomstolen, eftersom finansiering av sådana 
organisationer är detsamma som att subventionera statliga parter, vilka har en 
skyldighet att tillhandahålla dess organisationers finansiering, och äventyrar andra 
projekt och institutioner som är beroende av medel från EIDHR, exempelvis 
icke-statliga organisationers projekt och specialdomstolen för Sierra Leones 
arvsprogram och utåtriktade arbete.

Valstöd och valobservation

118. Europaparlamentet konstaterar med glädje att EU i ökad utsträckning använder sig av 
valstöd och valobservation för att främja demokrati i tredjeländer och att dessa 
uppdrags kvalitet och oberoende har fått ett allmänt erkännande.

119. Europaparlamentet efterlyser ökad försiktighet när det gäller de kriterier som används 
för att utse de länder i vilka valstöd och valobservation ska äga rum och anser att man 
måste följa de metoder och regler som har fastställts på internationell nivå, framför allt 
när det gäller uppdragets oberoende karaktär.

120. Mot bakgrund av tidigare erfarenheter anser Europaparlamentet att valstöd och 
valobservation nu bör införlivas i en kontinuerlig process som inkluderar stöd redan på 
valförberedelsestadiet till förmån för demokrati och mänskliga rättigheter, och framför 
allt stöd efter valet för att utvärdera den demokratiska processen i syfte att stärka 
rättsstatsprincipen, konsolidera de demokratiska institutionerna, politisk pluralism, 
rättsväsendets oberoende och det civila samhällets roll.

121. Europaparlamentet erinrar om att det behövs en eftervalspolitisk komponent i 
EIDHR:s rättsliga grund.

122. Europaparlamentet begär att valprocessen, däribland såväl stadierna före som efter 
valet, ska införlivas i de olika nivåerna av den politiska dialogen med de berörda 
tredjeländerna så att man garanterar att EU:s politik präglas av konsekvens och 
bekräftar den oerhört viktiga roll som mänskliga rättigheter och demokrati spelar.

123. Europaparlamentet påminner dessutom kommissionen och rådet om att strategier för 
demokrati och mänskliga rättigheter måste utarbetas specifikt för varje enskilt land, 
vilket några medlemsstater redan har börjat göra, eftersom detta är grundläggande 
hjälpmedel för att garantera att den förda politiken är konsekvent, inklusive under 
valprocessen.

124. Europaparlamentet uppmanar utskottet för utrikesfrågor att innan halvtidsöversynen 
titta på hur genomförandet av de olika komponenterna i EIDHR ser ut.

Genomförandet av människorätts- och demokratiklausuler i externa avtal

125. Europaparlamentet beklagar att människorätts- och demokratiklausulen, som är en 
viktig del i alla samarbets- och partnerskapsavtal med tredjeländer, fortfarande inte 
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tillämpas på ett konsekvent sätt, eftersom det saknas ett instrument för att se till att den 
efterlevs.

126. I samband med detta betonar Europaparlamentet än en gång de förslag som anges i 
parlamentets ovan nämnda resolution av den 14 februari 2006 om människorätts- och 
demokratiklausuler i Europeiska unionens avtal. Framför allt måste sådana klausuler 
inkluderas i alla EU-avtal, inklusive sektorspecifika avtal.

127. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utnyttja det faktum att 
partnerskaps- och samarbetsavtalen med flera grannländer och Ryssland är på väg att 
löpa ut, och förhandlingarna om nya avtal, för att integrera mänskliga rättigheter och 
en effektiv dialog om dessa rättigheter i framtida avtal, bland annat genom ett 
uppföljningsförfarande.

128. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att människorättsklausuler ska genomföras på 
ett mer öppet sätt via samråd mellan parterna, där det anges vilka politiska och 
rättsliga mekanismer som ska användas vid en begäran om att bilateralt samarbete 
tillfälligt ska hävas på grundval av upprepade och/eller systematiska 
människorättskränkningar som strider mot internationell rätt. Parlamentet anser att det 
i dessa klausuler även bör ingå uppgifter om såväl mekanismer för att tillfälligt häva 
ett samarbetsavtal som en ”varningsmekanism”.

129. Europaparlamentet konstaterar att EU inte ingick några nya avtal med 
människorättsklausuler under 2007.

130. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen och rådet i juni 2007 tillfälligt hävde 
Vitrysslands förmånsbehandling i enlighet med det allmänna preferenssystemet, till 
följd av att den vitryska regeringen inte hade genomfört några av de 
rekommendationer som Internationella arbetsorganisationen (ILO) lade fram 2004.

131. Europaparlamentet anser att säkerställandet av demokrati och skydd för de mänskliga 
rättigheterna vid EU:s yttre gränser bör prioriteras vid EU:s insatser att integrera ett 
människorättsperspektiv i all politik. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet 
att ytterligare konsolidera insatserna för att integrera ett människorättsperspektiv i all 
politik inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken, det strategiska 
partnerskapet med Ryssland och förbindelserna med Turkiet och länderna på 
Västra Balkan, och att i detta syfte dessutom till fullo använda sig av de befintliga 
regionala samarbetsramarna i dessa regioner. Parlamentet upprepar att det finns ett 
särskilt behov av att ta upp människorättskränkningar i samband med olösta konflikter 
i länderna i fråga, vilket utgör ett avsevärt hinder för att konsolidera rättsstatsprincipen 
och demokrati vid EU:s nuvarande yttre gränser.

Integrering av ett människorättsperspektiv i all politik

132. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att noga övervaka de 
förmåner som ges enligt det allmänna preferenssystemet till sådana länder som har 
uppvisat allvarliga brister när det gäller att genomföra ILO:s konventioner om 
grundläggande arbetsstandarder, med hänsyn till kränkningar av medborgerliga och 
politiska rättigheter eller användningen av straffarbete. Parlamentet uppmanar 
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kommissionen att utarbeta kriterier för att avgöra när förmånerna enligt det allmänna 
preferenssystemet ska dras in av människorättsskäl.

133. Europaparlamentet påminner om den deklaration om rätten till utveckling som antogs 
genom FN:s generalförsamlings resolution 41/128 av den 4 december 1986, i vilken 
det anges att rätten till utveckling är en omistlig mänsklig rättighet och att stater har 
det primära ansvaret för att skapa villkor som är gynnsamma för att förverkliga rätten 
till utveckling, och måste vidta åtgärder för att formulera internationella 
utvecklingspolitiska riktlinjer så att denna rätt förverkligas fullt ut. Parlamentet 
efterlyser åtgärder för att se till att internationella utvecklingsprogram avsedda att ta 
upp staters ansvar omfattar och är tillgängliga för personer med funktionshinder, i 
enlighet med artikel 32 i den FN-konvention om rättigheter för personer med 
funktionshinder, som Europeiska gemenskapen undertecknade den 30 mars 2007.

134. Europaparlamentet påminner rådet om dess åtagande att integrera mänskliga 
rättigheter i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och annan EU-politik, i 
enlighet med riktlinjerna i det dokument som kommittén för politik och säkerhet 
ställde sig bakom den 7 juni 2006. Parlamentet efterlyser större framsteg i 
genomförandet av rekommendationerna i detta dokument. Parlamentet påminner 
särskilt rådet om de geografiska arbetsgruppernas skyldighet att identifiera viktiga 
frågor, prioriteringar och strategier på människorättsområdet som en del av deras 
övergripande planering, och att det bör inrättas ett mer systematiskt utbyte med 
internationella icke-statliga organisationer och människorättsförsvarare.

135. Europaparlamentet påminner om att det i EU:s allmänna budget för 2008 ingår anslag 
till personer med funktionshinder som ska kontrolleras för att se till att de, i egenskap 
av gemenskapsstöd, är förenliga med artikel 32 i FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionshinder och begär att dessa budgetbestämmelser ska 
genomföras strikt och följas upp.

136. Europaparlamentet uppmanar rådet att göra allt det kan för att genomföra den 
grundläggande rätten till hälsa när det gäller behandlingen av smärta och tillgången till 
opiater för smärtlindring. Internationella narkotikakontrollstyrelsen har bett det 
internationella samfundet att främja förskrivningen av värktabletter, under 
förutsättning att hanteringen sker under strikt kontroll från erkända internationella och 
nationella tillsynsmyndigheter, exempelvis nationella regeringar och FN:s 
specialorgan, särskilt i fattiga länder, eftersom allvarlig underbehandling rapporteras i 
fler än 150 länder. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att arbeta för att 
alla stater ska kunna bli medlemmar av WHO, i enlighet med artikel 3 i 
WHO:s stadga, och därigenom göra WHO:s program effektivare och universellare. 

137. Europaparlamentet fördömer utan förbehåll allt utnyttjande av barn, oavsett om det rör 
sig om sexuellt utnyttjande, inklusive barnpornografi och barnsexturism, eller 
tvångsarbete, tillsammans med alla former av människohandel. Parlamentet ber 
kommissionen och medlemsstaterna att erkänna problemet med tusentals gatubarn och 
barn som tvingas tigga som ett allvarlig social fråga och människorättsfråga, och ber 
dem att vidta åtgärder för att lösa problemet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att införa sanktioner mot de ansvariga för förnedringen av barn som tvingas tigga.
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138. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att främja de europeiska och 
lokala företagens sociala ansvar. Parlamentet ber rådet att rapportera tillbaka till 
parlamentet om alla uppgifter från FN:s särskilda representant för frågor rörande 
företag och mänskliga rättigheter som förtydligar standarder för företagens sociala 
ansvar och multinationella företag och andra företags ansvar när det gäller mänskliga 
rättigheter.

139. Europaparlamentet uppmärksammar att invandringspolitiken prioriteras på 
dagordningen för EU:s interna och externa politik och att EU i sina texter har försökt 
koppla samman invandring och utveckling och se till att invandrares grundläggande 
rättigheter respekteras. Parlamentet vidhåller emellertid att verkligheten på fältet 
motsäger dessa texter. Parlamentet betonar att avtal om återtagande av olagliga 
invandrare måste ingås med länder som har det rättsliga och institutionella maskineri 
som krävs för att hantera återtagandet av de egna medborgarna och skydda deras 
rättigheter.

140. Europaparlamentet uppmanar rådet att se till att respekten för flyktingars, 
asylsökandes och invandrares rättigheter fullt ut omsätts i praktisk handling när EU 
ökar sitt samarbete med tredjeländer i invandrings- och asylfrågor. Parlamentet 
betonar att framför allt den europeiska grannskapspolitiken bör användas för att 
övervaka människorättssituationen på detta område. Parlamentet uppmanar rådet och 
kommissionen att se till att man – inom ramen för den samarbetspolitik som rör 
åtgärder för att bekämpa olaglig invandring – gör allt som går för att se till att polisen 
och de rättsliga myndigheterna i tredjeländer respekterar de mänskliga rättigheterna, 
och uppmanar rådet och kommissionen att se till att det inte ges något stöd till polis 
och rättsliga myndigheter i länder som på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker de 
mänskliga rättigheterna och/eller inte rapporterar om hur de relevanta medlen används.

141. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att på internationell nivå ta 
EU-initiativ för att bekämpa förföljelser och diskriminering på grund av sexuell 
läggning och könsidentitet, exempelvis genom att lägga fram en resolution om denna 
fråga på FN-nivå och stödja icke-statliga organisationer och aktörer som främjar 
jämställdhet och icke-diskriminering. Parlamentet fördömer att homosexuellt beteende 
är ett brott i många länder, att Iran, Saudiarabien, Jemen, Sudan, Mauretanien och 
Förenade arabemiraten samt delar av Nigeria tillämpar dödsstraff för homosexuella 
aktiviteter, att 77 länder har lagar som gör det tillåtet för statliga myndigheter att åtala, 
och eventuellt utdöma fängelsestraff för personer som har sex med andra personer av 
samma kön och att flera länder, exempelvis Pakistan, Bangladesh, Uganda, Kenya, 
Tanzania, Zambia, Malawi, Niger, Burkina Faso, Sierra Leone, Malaysia och Indien 
(där de relevanta bestämmelserna i strafflagen för närvarande är föremål för en rättslig 
översyn), har lagar som ger fängelse från 10 år till livstid för detta brott. Parlamentet 
ställer sig helt och håller bakom Yogyakartaprinciperna om tillämpning av 
internationell humanitär rätt i förbindelse med sexuell läggning och könsidentitet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att bevilja asyl till sådana personer som 
riskerar förföljelse i sina hemländer på grund av sin sexuella läggning och 
könsidentitet.
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142. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att – inför det planerade 
ministermötet 2009 i FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå – se till att anslagen till 
internationella organ som FN:s organ för att bekämpa illegala droger aldrig direkt eller 
indirekt används för att stödja säkerhetstjänsten i länder som begår allvarliga och 
systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller tillämpar dödsstraff i 
narkotikarelaterade mål. Parlamentet begär dessutom att det ska utarbetas ett 
dokument som på ett heltäckande och detaljerat sätt fastställer EU-medlemsstaternas 
bästa metoder när det gäller mänskliga rättigheter och narkotikapolitik med anledning 
av det kommande mötet i FN:s narkotikakommission.

143. Europaparlamentet upprepar hur viktigt det är att EU:s inre politik främjar efterlevnad 
av internationell humanitär rätt och att medlemsstaterna måste anta lagstiftning som 
bland annat är förenlig med skyldigheterna enligt Genèvekonventionen och 
tilläggsprotokollen till denna, konvention mot tortyr, folkmordskonventionen och 
Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet välkomnar de 
framsteg som har gjorts när det gäller att tillämpa universell jurisdiktion i vissa 
medlemsstater. För att göra den externa och interna politiken mer konsekvent 
uppmanas rådet, kommissionen och medlemsstaterna att införliva kampen mot 
straffrihet för allvarliga internationella brott i utarbetandet av ett gemensamt 
EU-område med frihet, säkerhet och rättvisa.

144. Europaparlamentet upprepar sin oro över de restriktioner av Internetinnehåll – oavsett 
om dessa restriktioner avser spridningen eller mottagandet av informationen – som 
vissa regeringar har infört och som inte är helt förenliga med garantierna om 
yttrandefrihet. Parlamentet ber i detta sammanhang rådet och kommissionen att 
utarbeta gemenskapsregler för handel med tredjeländer som rör varor, inklusive 
programvara, maskinvara och andra liknande produkter, med som enda syfte att 
bedriva allmän övervakningsverksamhet och begränsa tillgången till Internet på ett sätt 
som är oförenligt med yttrandefriheten, samt importen och exporten av sådana varor, 
med undantag för varor vars enda syfte är att skydda barn. Parlamentet anser att 
samma sak bör gälla övervaknings- och/eller militärteknik som är avsedd för länder 
som systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna. Parlamentet efterlyser dessutom 
konkreta lösningar så att europeiska företag hindras från att förse dessa länder med 
personuppgifter som kan användas för att kränka sådana rättigheter, framför allt 
yttrandefriheten.

Effektiviteten i Europaparlamentets ingripanden i människorättsärenden

145. Europaparlamentet ber rådet att delta i debatter om brådskande resolutioner och begär 
att underutskottet för mänskliga rättigheter ska få en konstruktivare roll när det gäller 
att utarbeta konsekventa och genomskinliga kriterier för att välja vilka ämnen som ska 
vara föremål för brådskande debatter.

146. Europaparlamentet rekommenderar att resolutioner och andra viktiga dokument som 
rör människorättsfrågor ska översättas till de språk som talas i de berörda områdena, 
särskilt språk vars användning inte erkänns av de statliga myndigheter som bär 
ansvaret för kränkningarna av de mänskliga rättigheterna.
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147. Europaparlamentet beklagar djupt att de burmesiska och kubanska myndigheterna har 
avslagit Europaparlamentets begäran om att skicka en delegation till dessa länder för 
att besöka tidigare Sacharovpristagare. Parlamentet anser att Europaparlamentet bör 
underlätta inrättandet av ett nätverk av Sacharovpristagare, med regelbundna möten i 
parlamentet.

148. Europaparlamentet påminner parlamentets delegationer om att de systematiskt bör föra 
upp en interparlamentarisk debatt om människorättssituationen på dagordningen för 
sina besök till tredjeländer.

149. Europaparlamentet uppmärksammar det arbete som uträttats av dess tillfälliga utskott 
för CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal 
internering av fångar, och detta utskotts betänkande som ledde till den resolution i 
ämnet som parlamentet antog den 14 februari 20071. Parlamentet uppmanar EU och 
medlemsstaterna att arbeta tillsammans på alla nivåer för att såväl nu som i framtiden 
avslöja och fördöma extraordinära överlämnanden. Parlamentet ber därför 
kommissionsledamot Franco Frattini att rapportera tillbaka till parlamentet om svaren 
på den skrivelse av den 23 juli 2007 till de polska och rumänska regeringarna i vilken 
han begärda att få detaljerade upplysningar om resultatet av de utredningar som har 
ägt rum i dessa båda länder och resultatet av det frågeformulär som skickades ut till 
alla EU-medlemsstater om deras terroristbekämpningslagstiftning, i enlighet med 
tillkännagivande som gjordes vid plenarsammanträdet i september 2007.

°

° °

150. Europaparlamentet uppdrar talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, kandidatländernas 
regeringar och parlament, FN, Europarådet, OSSE och regeringarna i de länder som 
nämns i resolutionen.

1 EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 309.
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BILAGA I

A) INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN 
JANUARY AND DECEMBER 2007

THE SAKHAROV PRIZE 2007

The Winner of the SAKHAROV 
PRIZE 2007: 

Salih Mahmoud OSMAN

SHORTLISTED 
NOMINEES

BACKGROUND

Mrs Zeng JINYAN 

Mr Hu JIA

Chinese human rights defenders. He is an AIDS and environmental 
activist. She is a cyber-dissident reporting daily on her blog examples of 
human rights abuses in China. He has been under house arrest and is 
currently detained. A letter of concern was sent. 

Salih Mahmoud OSMAN Human rights attorney working with the Sudan Organization against 
torture, providing free legal representation for many victims of Sudan's 
civil war and human rights abuses.

Anna POLITKOVSKAYA Russian journalist and human rights activist known for her opposition to 
the Chechen conflict.

She was shot dead on 7 October 2006.
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COUNTRY NAME BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

ANGOLA Sarah Wykes She is an activist of Global 
Witness. She held an important 
presentation in the hearing of the 
ACP-EU JPA Political Affairs 
Committee on 14 September 
2006. On 18 February 2007, 
while conducting research, Dr 
Wykes was arrested in Angola 
and charged with espionage. She 
has been released on bail.

A letter of concern was sent on 
14 May 2007.

Sigma Huda The renowned Bangladeshi 
lawyer, human rights activist and 
UN Special Rapporteur on 
Trafficking in Persons was 
convicted in July 2007 and 
sentenced to 3 years in prison on 
charges of bribery and 
corruption.

In its resolution adopted on 6 
September 2007, the European 
Parliament raised concerns 
about the conditions under 
which she was imprisoned and 
urged the Bangladeshi 
authorities to provide Ms Huda 
with all the necessary medical 
treatment and help required by 
her health condition and to 
respect her rights to receive 
visits from her family and 
friends in prison.

On 17 July 2007, UN 
Secretary-General Ban-Ki 
Moon called on the 
Bangladeshi authorities to fully 
respect Ms Huda's fundamental 
rights.

BANGLADESH

Sheikh Hasina,

Khaleda Zia,

Moudud Ahmed

Three former Prime ministers 
detained or charged (among over 
160 political leaders and with 
more then 100000 civilians) due 
to repressive measures 
(including a ban on all political 
activity) introduced by the 
military-backed Caretaker 
Government to end corruption.

On 27 August 2007 the Supreme 
Court overturned a High Court 
sentence for the release on bail 
of the former Prime Minister and 
Awami League president Sheikh 
Hasina, who has been 
imprisoned since 16 July 2007.

The former Prime Minister 
Khaleda Zia and her son were 

In its resolution adopted on 6 
September 2007, the European 
Parliament raised concerns 
about the arrest and 
justification for ongoing 
detention of Awami League 
president Sheikh Hasina, 
arrested on 16 July 2007 and 
charged with extortion, and of 
Bangladesh Nationalist Party 
president Khaleda Zia, charged 
with corruption. The 
Parliament called on the 
Bangladeshi authorities to 
conduct the trial in a 
transparent way and according 
to the rule of law and, more 
particularly, called on the 
government to base its anti-
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arrested on 3 September 2007 in 
Dhaka on allegations of 
corruption.

corruption campaign solely on 
facts relevant in the context of 
criminal proceedings 
concerning corruption.

Anwar Hossain,

Harun Ur 
Rashid,

Saidur Rahman 
Khan,

Abdus Sobhan

Members of the teachers' 
association Shikkhok Samity 
who have been arrested 
subsequent to the students' and 
teachers' unrest which erupted in 
August 2007 at Dhaka 
university.

In its resolution adopted on 6 
September 2007, the European 
Parliament called for their 
immediate release.

Aung San Suu 
Kyi

The National League for 
Democracy (NLD) leader, Nobel 
Peace Prize Laureate and 
Sakharov Prize winner has spent 
11 of the last 17 years under 
house arrest.

Min Ko Naing,

Ko Ko Gyi

Leaders of the 88 Generation 
Students, Min Ko Naing, has 
already spent 16 years in prison, 
and Ko Ko Gyi, 15 years.

U Win Tin A 77-year old journalist detained 
as a political prisoner for almost 
two decades now for writing a 
letter to the UN on the ill-
treatment of political prisoners 
and the poor conditions in which 
they are held.

BURMA

(MYANMAR)

Burmese 
Buddhist monks

With ten of thousands of other 
peaceful demonstrators protested 
as of 19 August 2007 against the 
anti-democratic and repressive 
regime in Burma and many of 
them were arrested.

In its resolutions adopted on 21 
June, 6 September and 27 
September 2007, the European 
Parliament called for the 
immediate release and full 
freedom of movement and 
expression of Aung San Suu 
Kyi. 

In its resolution adopted on 27 
September 2007, the European 
Parliament: 

- demanded the immediate and 
unconditional release of all 
those who have been arrested 
since the protests began on 19 
August 2007, 

- utterly condemned the brutal 
response by the Burmese 
authorities to the peaceful 
demonstrations began on 19 
August 2007 and expresses its 
horror at the killing of peaceful 
protestors,

- reiterated its calls for the 
cessation of the current 
illegitimate constitutional 
process, and its replacement by 
a fully representative National 
Convention including the 
National League for 
Democracy and other political 
parties and groups.

In its resolution adopted on 21 
June 2007, the European 
Parliament insisted on the 
immediate release of U Win 
Tin and all political prisoners – 
estimated to number over 1200 
– held by the SPDC.
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A special session of the Human 
Rights Council was held on 
Myanmar at the initiative of the 
EU, in October 2007. 

Rawang Nang,

Chinlai Nin 
Ram,

Nanghkyi Hkaw 
Dang,

Pu Ram

The four girls, aged between 14 
and 16 years, were gang-raped 
by army officers and then 
arrested.

A letter of concern was sent on 
10 April 2007.

Hy Vuthy President of the Free Trade 
Union of Workers in the 
Kingdom of Cambodia 
(FTUWKC) at the Suntex 
garment factory was shot dead 
on 24 February 2007.

Chea Vichea FTUWKC President, was shot 
dead on 22 January 2004.

Ros Sovannarith FTUWKC President at the 
Trinunggal Komara factory; was 
murdered on 7 May 2004.

Born Sammang

CAMBODIA

Sok Sam Oeun

They were arrested for the 
alleged murder of Chea Vichea 
and later convicted and 
sentenced to 20 years’ 
imprisonment despite the lack of 
any credible evidence against 
them.

In its resolution adopted on 15 
March 2007, the European 
Parliament condemned the 
killing of Hy Vuthy and all 
other acts of violence against 
trade unionists and urged the 
Cambodian authorities to 
launch an urgent, impartial and 
effective investigation into the 
murders of Hu Vuthy, Chea 
Vichea, Ros Sovannarith and 
Yim Ry, to make the findings 
public and to bring the persons 
responsible to justice. The 
Parliament called on the 
authorities to give Born 
Sammang and Sok Sam Oeum 
a prompt retrial which complies 
with international standards.

Yang Maodong This writer was imprisoned.

Gedhun Choekyi 
Nyima

Panchen Lama of Tibet.

In its resolution adopted on 13 
December 2007, the European 
Parliament called on the 
Chinese authorities: 

- to allow an independent body 
to have access to Gedhun 
Choekyi Nyima, the Panchen 
Lama of Tibet, and his parents, 
as requested by the UN 
Committee on the Rights of the 
Child, and 

- to release the writer Yang 
Maodong and the other 50 
cyber-dissidents and web users 
imprisoned in China.

CHINA

Ismail Semed Uyghur political prisoner and 
activist in support of Uyghurs’ 

A letter of concern was sent on 
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human rights was executed on 
the morning of 8 February 2007 
in Urumchi.

27 March 2007.

Bu Dongwei He was sentenced to two and a 
half years of forced labour for 
being a Falun Gong practitioner.

On 28 February, the European 
Parliament called for his 
release.

Guo Feixiong Human rights defender, he was 
arrested on 30 September 2006 
with charges of illegal business 
activity.

A letter of concern was sent on 
5 June 2007.

Zhang Lianying She was beaten into a coma on 
20 March 2007. She has been 
detained at the Beijing Women´s 
Labor Camp since 14 June 2005 
simply because she is an 
adherent of the Falun Gong. Her 
recent beating is very likely to be 
linked to the fact that her 
husband, Mr Niu Jinping, met 
Mr Edward McMillan-Scott, 
Vice-President of the European 
Parliament, in China during his 
visit in May 2006 in order to 
brief him on the plight of his 
wife and other Falun Gong 
practitioners held and often 
tortured in prisons.

Cao Dong Another Falun Gong practitione. 
He also met Vice-President 
McMillan-Scott in May 2006. 
Following the meeting, he was 
abducted by the Chinese police 
and his location remained 
unknown for several months. On 
8 February 2007 he was 
sentenced to five years of 
imprisonment.

In two letters of concern of 21 
May 2007 the President of the 
European Parliament urged the 
Commission and the Council to 
raise these individual cases in 
all discussions with the Chinese 
authorities and in particular at 
the forthcoming round of the 
EU Human Rights Dialogue 
with China in Berlin on 14-15 
May 2007.

Yoo Sang-Joon North Korean refugee residing in 
China and facing trial in Inner 
Mongolia. There were fears that, 
after his trial, he may have been 
deported to North Korea where 
he was likely to face execution.

A letter of concern was sent to 
the Chinese authorities on 26 
November 2007.

Chen Tao Farmer in Sichuan province, 
executed in mid-2006.

A letter of concern was sent to 
the Chinese authorities on 23 
January 2007.

CONGO- Guy Yombo He was murdered on 23 January A letter of concern was sent on 
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2007 in a police station of 
Brazzaville.

10 April 2007.BRAZAVILLE

Christian 
Mounzéo,

Brice Mackosso

Human rights defenders, 
coordinators of the campaign 
”Publiez Ce Que Vous Payez” 
condemned to one year of prison.

A letter of concern was sent on 
10 April 2007.

CÔTE D'IVOIRE Guy-André 
Kieffer

French Canadian journalist. He 
was kidnapped on 16 April 2004 
in Cote d'Ivoire.

A letter of concern was sent on 
1 June 2007.

Damas de 
Blanco

2005 Sakharov Prize laureates. In its resolution adopted on 21 
June 2007, the European 
Parliament urged the Cuban 
authorities immediately to 
allow the Damas de Blanco to 
leave the island so that they can 
accept the Parliament's 
invitation in order to receive 
the Sakharov Prize in person.

CUBA

Oswaldo Payá 
Sardiñas 

2002 Sakharov Prize laureate. In its resolution adopted on 21 
June 2007, the European 
Parliament renewed its 
invitation and demanded that 
the Cuban authorities permit 
him to travel to Europe so that 
he could address the European 
institutions.

Wasfi Sadek 
Ishaq,

Karam Klieb 
Endarawis

Two young Copts murdered on 3 
October 2007.

In its resolution adopted on 15 
November 2007 on Christian 
communities, the European 
Parliament expressed concerns 
about these murders.

Karim Amer Abd al-Karim Nabil Suleiman, 
better known by his pen name 
Karim Amer, who was 
condemned to nine years in 
prison due to the fact that he had 
posted articles criticizing Islam.

A letter of concern was sent on 
15 February 2007.

Ayman Nour According to information 
received, he was mistreated by 
the police.

A letter of concern was sent on 
22 May 2007 and on 05 July 
2007.

EGYPT

Mohammed 
Ahmed Hegazy

His freedom of religion was not 
respected, and his right to life 
and security of person was 
threatened, as well as that of his 
wife.

A letter of concern was sent on 
10 September 2007.
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Association for 
Human Rights 
Legal Aid

This NGO was dissolved by a 
decree of the Governor of Cairo 
in September 2007.

A letter of concern was sent on 
20 December 2007.

Hailu Shawel,

Professor Mesfin 
Woldemariam,

Dr Yacob 
Hailemariam,

Dr Berhanu 
Nega,

Ms Birtukan 
Mideksa

On 11 June 2007, among 38 
senior opposition figures, the 
following human rights 
defenders were found guilty of 
charges related to mass protests 
following disputed elections two 
years ago:

Hailu Shawel, President of the 
Coalition for Unity and 
Democracy,

Professor Mesfin Woldemariam, 
former Chair of the Ethiopian 
Human Rights Council,

Dr Yacob Hailemariam, UN 
Special Envoy and former 
Prosecutor of the International 
Criminal Tribunal for Rwanda,

Dr Berhanu Nega, Mayor-elect 
of Addis Ababa, and

Ms Birtukan Mideksa, former 
judge.

All of them were declared 
”prisoners of conscience” by 
Amnesty International.

Etenesh Yiman This wife of an opposition 
candidate, was shot down 
outside her house in front of her 
children

In its resolution adopted on 21 
June 2007, the European 
Parliament: 

- deplored this decision and 
condemned the fact that this 
occurred without defence 
proceedings in a judicial 
process that did not respect 
international standards,

- urged the Ethiopian 
Government to promptly 
investigate the incidents 
involving students in Dembi 
Dollo and Ghimbi and to hold 
those responsible accountable 
(in January 2007 police forces 
allegedly beat and severely 
injured students in the towns of 
Dembi Dollo and Ghimbi, 
causing the death of three of 
them, and detained between 30 
and 50 students),

- condemned the arrests of 
independent journalists and 
asks the Ethiopian Government 
to guarantee freedom of the 
press.

ETHIOPIA

Serkalem Fasil This journalist was six months 
pregnant when she was arrested. 
She was denied adequate 
medical care.

In its resolution adopted on 21 
June 2007, the European 
Parliament welcomed the 
release of 28 defendants on 10 
April 2007, including seven 
journalists, one of whom was 
Serkalem Fasil.

GEORGIA Sozar Subari Georgian police troops used 
excessive force while trying to 
disperse anti-government 
demonstrations, among them 
Georgian Public Defender Mr 
Sozar Subari, on 7 November 
2007 in Tbilisi and on 8 
November 2007 in Batumi.

A letter of concern was sent on 
4 November 2007.

GUATEMALA Eduardo José Three Members of the Central In its resolution adopted on 15 
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D'Aubuisson 
Munguía,

William Rizziery 
Pichinte Chávez,

José Ramón 
González Rivas,

Gerardo 
Napoleón 
Ramírez

American Parliament, the 
Salvadoreans Eduardo José 
D'Aubuisson Munguía, William 
Rizziery Pichinte Chávez and 
José Ramón González Rivas, as 
well as their driver, Gerardo 
Napoleón Ramírez, were brutally 
murdered as they were driving 
towards the PARLACEN 
plenary meeting. Their charred 
and abandoned corpses were 
found near Guatemala City.

Pedro Zamora Trade unionist in Puerto Quetzal 
killed in 2007.

March 2007, the European 
Parliament expressed its total 
repudiation of all the murders 
concerned and expected the 
Guatemalan government to 
guarantee full independence, 
liberty and security to the 
Guatemalan judicial authorities 
in their investigation of these 
crimes.

INDIA Taslima Nasreen Ms Nasreen, Sakharov Prize 
1994, was threatened to death for 
publishing a novel ”the shame” 
harshly contested by Islamic 
fundamentalists. She had to 
leave the Indian state of western 
Bengal where she used to live. 

In 2008, her visa for India was 
extended. She remains under 
threat.

A letter of concern was sent on 
29 November 2007 and again 
on 04 February 2008.

Father Pius 
Afas,

Father Mazen 
Ishoa

Two Catholic priests kidnapped 
on 14 October 2007.

Zuhair Youssef 
Astavo Kermles,

Luay Solomon 
Numan

Two Assyrian Christian 
members of the organisation 
National Union of Bet-Nahrin 
assassinated on 28 June 2007. 

P. Ragheed 
Ganni 

On 3 June 2007, this Chaldean 
priest and three deacons who 
were his assistants were 
murdered.

In its resolution adopted on 15 
November 2007 on Christian 
communities, the European 
Parliament raised concerns at 
the recent violent events in 
Iraq.

IRAQ

Samar Sa'ad 
'Abdullah,

Wassan Talib,

Zeynab Fadhil,

Liqa' Qamar

Iraqi young women sentenced to 
death penalty.

A letter was sent to appeal for a 
pardon or commutation of 
sentences on 23 February 2007.

IRAN Jafar Kiani On 5 July 2007, he was executed 
by stoning in the village of 
Aghche-kand (Qazvin Province). In its resolution adopted on 25 

October 2007, the European 
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Sian Paymard,

Adnan 
Hassanpour,

Abdolvahed 
”Hiva” Botimar,

Mr Behnam 
Zare,

Mr Ali Mahin 
Torabi

Death sentence imposed on Sian 
Paymard, Adnan Hassanpour, 
Abdolvahed ”Hiva” Botimar, Ali 
Mahin Torabi and imminent 
execution of Mr Behnam Zare.

These journalists – Adnan 
Hassanpour and Abdolvahed 
Botimar – have been sentenced 
to death. 

Mansour 
Osanlou,

Ebrahim 
Madadi,

Mahmoud Salehi

Arrests of renowned trade union 
leaders due to the increase of the 
repression of the trade union 
movement: Mansour Osanlou, 
president of the Syndicate of 
Workers of Tehran and Suburbs 
Bus Company (SWTBC), and 
his deputy, Ebrahim Madadi, as 
well as Mahmoud Salehi, former 
President of the Bakery Workers' 
Union.

Emaddedin 
Baghi,

Ako Kurdnasab,

Ejlal Ghavami,

Mohammad 
Sadegh 
Kaboudvand,

Said Matinpour 
Adnan 
Hassanpour,

Abdolvahed 
Botimar,

Kaveh 
Javanmard 
Mohammad 
Hassan 
Fallahieh

Journalists and prisoners of 
conscience.

Ehsan Mansouri,

Majid Tavakoli,

Ahmad 
Ghassaban

Students and prisoners of 
conscience.

Dr Sohrab 
Razzaghi

Human rights defender arrested 
and imprisoned on 24 October 

Parliament: 

- strongly condemned the 
execution by stoning of Mr 
Jafar Kiani, called on the 
Iranian authorities to 
implement their declared 
moratorium on stoning and 
demanded that the Islamic 
Penal Code of Iran be reformed 
in order to abolish stoning,

- called on the Iranian 
authorities to unconditionally 
release all prisoners of 
conscience, notably the 
journalists Emaddedin Baghi, 
Ako Kurdnasab, Ejlal 
Ghavami, Mohammad Sadegh 
Kaboudvand, Said Matinpour, 
Adnan Hassanpour, 
Abdolvahed Botimar, Kaveh 
Javanmard and Mohammad 
Hassan Fallahieh, the unionists 
Mansour Osanlou, Ebrahim 
Madadi and Mahmoud Salehi, 
and the students Ehsan 
Mansouri, Majid Tavakoli and 
Ahmad Ghassaban,

- condemned the arrest and 
imprisonment of human rights 
defender Dr Sohrab Razzaghi 
on 24 October 2007 and called 
for his immediate and 
unconditional release,

- proposed to restart the EU-
Iran Human Rights Dialogue, 
which has been interrupted 
since June 2004.

The Presidency on behalf of the 
EU made two declarations on 
25 May 2007 and 3 August 
2007 concerning the death 
sentence imposed on Sian 
Paymard, Adnan Hassanpour, 
Abdolvahed ”Hiva” Botimar, 
Mr Ali Mahin Torabi and the 
imminent execution of Mr 
Behnam Zare.
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2007.

Rasool Ali 
Mezrea

Iranian asylum-seekers who have 
been sent back to Iran by third 
countries run severe risks of 
persecution, as shown by the 
recent case of Rasool Ali 
Mezrea, a member of the Al 
Ahwaz Liberation Organisation, 
who is threatened with execution 
after having been forcibly 
returned from Syria, despite his 
status as a recognised UNHCR 
refugee.

Mohammad 
Hassan Talebi,

Mohammad 
Hossein Jaafari,

Vahid Shokoohi 
Nia

Iranian asylum seekers 
persecuted on the basis of their 
sexual orientation and threatened 
to be expelled from Greece.

In its resolution adopted on 25 
October 2007, the European 
Parliament called on the EU 
Member States to refrain from 
expulsions of Iranian asylum-
seekers, including those 
persecuted on the basis of their 
sexual orientation, and called 
on Greece not to return 
Mohammad Hassan Talebi, 
Mohammad Hossein Jaafari 
and Vahid Shokoohi Nia to 
Iran.

Majed 
Albughbish,

Raisan Sawari,

Ghassem 
Salamat,

Mohammad 
Jaab Pour,

Abdulamir 
Farjallah Jaab,

Alireza Asakreh,

Khalaf Derhab 
Khudayrawi,

Alireza Asakreh,

Malek 
Banitamim,

Ali Matouri 
Zadeh

On 14 February 2007, the 
Iranian authorities executed three 
men in the Southern province of 
Khuzistan: Majed Albughbish, 
Raisan Sawari, and Ghassem 
Salamat. Mohammad Jaab Pour, 
Abdulamir Farjallah Jaab, 
Alireza Asakreh and Khalaf 
Derhab Khudayrawi were 
executed on 24 January 2007 and 
Alireza Asakreh, Malek 
Banitamim and Ali Matouri 
Zadeh were executed on 19 
December 2006.

On 7 March 2007, the 
European parliament strongly 
condemned these acts.

KYRGYZ 
REPUBLIC

Ramazan 
Dyryldaev

The Office of the Kyrgyz 
Committee for Human Rights 
(KCHR) was burnt out while its 
Chairman was attacked on 12 

A letter of concern was sent on 
2 October 2007
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and 13 September. 

Alisher Saipov Kyrgyz journalist of Uzbek 
origin. He was shot to death on 
24 October 2007 in the Kyrgyz 
city of Osh.

A letter of concern was sent on 
31 October 2007.

LEBANON Rafik Hariri Former Lebanese Prime Minister 
assassinated.

In its resolution adopted on 12 
July 2007, the European 
Parliament welcomed the UN 
Security Council resolution 
setting up the international 
tribunal to try those responsible 
for the assassination of Rafik 
Hariri.

LIBYA Kristiana 
Vulcheva,

Nasya Nenova,

Valentina 
Siropulo,

Valya 
Chervenyashka,

Snezhana 
Dimitrova,

Ashraf al-Haiui

Five Bulgarian nurses and a 
Palestinian doctor sentenced to 
death by the Libyan Criminal 
Court of 19 December 2006 who 
spent eight years in prison.

They were released in July 2007 
and received in plenary in the EP 
(Strasbourg) on November 2007.

In its resolution adopted on 18 
January 2007, the European 
Parliament condemned the 
verdict of the Libyan Criminal 
Court.

MEXICO Hester Van 
Nierop,

Brenda Susana 
Margaret Searle

Two Dutch citizens victims of 
”feminicide” in 1998 and 2001.

In its resolution adopted on 11 
October 2007, the European 
Parliament stated that the 
convicted perpetrators were 
sentenced to 33 and 39 years 
imprisonment respectively on 
26 February 2007. The 
sentence is the subject of a 
pending appeal.

El Ghalia Djimi A human rights defender and the 
Vice-President of the ASVDH 
(Association Sahraouie des 
Victimes des Violations Graves 
des Droits Humains Commises 
par l`Etat Marocain). She was 
limited in her right to free 
movement and freedom of 
expression.

Ms. Djimi was invited to the 
European Parliament in April 
2007.

A letter of concern was sent on 
13 November 2007.

MOROCCO

Brahim Sabbar,

Ahmed Sbai,

Mohamed Tahlil

These members of the ASVDH 
(Association Sahraouie des 
Victimes des Violations Graves 
des Droits Humains Commises 
par l`Etat Marocain) were 

A letter of concern was sent on 
13 November 2007.
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imprisoned.

Alan Johnston BBC journalist who was 
abducted at gunpoint on 12 
March 2007 while returning 
home in Gaza City.

In its resolution adopted on 26 
April 2007, the European 
Parliament called for Mr 
Johnston to be immediately and 
unconditionally released 
unharmed and returned to 
safety.

In its resolution adopted on 12 
July 2007 on the Middle East, 
the European Parliament 
welcomed the release of the 
BBC journalist.

Gilad Shalit Israeli corporal imprisoned. In its resolution adopted on 12 
July 2007, the European 
Parliament stressed that a series 
of confidence-building 
measures should be taken by 
both Israelis and Palestinians 
including the immediate release 
of all imprisoned Palestinian 
former ministers, legislators 
and mayors and the Israeli 
caporal Gilad Shalit.

Eldad Regev 

Ehud 
Goldwasser

Two abducted Israeli soldiers. In its resolution adopted on 12 
July 2007, the European 
Parliament called for a sign of 
life from these two soldiers to 
be given by their kidnappers 
and called for their immediate 
release.

OCCUPIED 
PALESTINIAN 
TERRITORIES

Rami Khader 
Ayyad

Owner of a Christian library 
murdered on 7 October 2007.

In its resolution adopted on 15 
November 2007 on Christian 
communities, the European 
Parliament deplored this 
murder.

Benazir Bhutto Leader of the Pakistan Peoples 
Party (PPP), assassinated on 27 
December 2007.

PAKISTAN

Asma Jahangir Chair of the independent Human 
Rights Commission and UN 
special rapporteur on freedom of 
religion or belief, was placed 
under house arrest. (According 
to information received, she is 
no longer under house arrest.)

In its resolution adopted on 15 
November 2007, the European 
Parliament: 

- raised concerns about the 
arrest of more than 3 000 
citizens, including leaders of 
political parties, lawyers, 
journalists, human rights 
activists and representatives of 
civil society. The Parliament 
demanded that the house arrest 
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Hina Jilani UN Special Representative of the 
Secretary General on Human 
Rights Defenders. A detention 
order was issued against her. 
(According to information 
received, this detention order has 
been dropped in the meantime.)

I.A. Rehman Founder of the independent 
human rights commission was 
placed under house arrest. 

Iftikhar 
Mohammad 
Chaudhry

Chief of Justice. He was placed 
under house arrest.

Aitzaz Ahsan President of the Supreme Court 
Bar Association. He was 
imprisoned.

of Benazir Bhutto, leader of the 
PPP, of Asma Jahangir, Chair 
of the independent Human 
Rights Commission and UN 
special rapporteur on freedom 
of religion or belief, and of I.A. 
Rehman, the founder of that 
organisation, be put to an 
immediate end. The Parliament 
was alarmed that a detention 
order remained in place against 
Hina Jilani, the UN Special 
Representative of the Secretary 
General on Human Rights 
Defenders.

- demanded that judicial 
independence be restored by 
reinstating the judiciary, 
demanded the immediate 
release of all representatives of 
the ban associations who have 
been arrested after peaceful 
street protests and denounced 
in particular the unlawful house 
arrest of Chief Justice 
Chaudhry (already raised in its 
resolution of 12 July 2007) and 
the imprisonment of Aitzaz 
Ahsan, President of the 
Supreme Court Bar 
Association.

Arif Khan Protestant Bishop. He was 
assassinated with his wife on 29 
August 2007.

In its resolution adopted on 15 
November 2007 on Christian 
communities, the European 
Parliament raised concerns at 
the recent violent events in 
Pakistan.

Giancarlo Bossi This Catholic priest was 
kidnapped.

In its resolution adopted on 15 
November 2007 on Christian 
communities, the European 
Parliament deplored this 
kidnapping.

PHILIPPINES

Ms Siche 
Bustamante-
Gandinao

A dedicated human rights 
activist who was killed just days 
after testifying to the UN Special 
Rapporteur on extrajudicial, 
summary or arbitrary executions.

In its resolution adopted on 26 
April 2007, the European 
Parliament condemned in the 
strongest terms this murder and 
raised concerns about the lack 
of any police investigation 
concerning this important case.

RUSSIA Galina Kozlova Member of the board of the Mari 
national organisation Mari 

In its resolution adopted on 15 
March 2007, the European 
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Ušem, editor of the literary 
magazine Ontšõko and wife of 
Vladimir Kozlov, chair of the 
Mari Council. She was brutally 
attacked on 25 January and 
suffered head injuries resulting 
in concussion and severe 
headaches, dizziness and 
eyesight problems.

Parliament: 

- strongly condemned the 
attack on Galina Kozlova, 
which has so far not led to any 
convictions or even arrests, and 
the continuing harassment of, 
and assaults on, activists, 
leading cultural figures and 
independent journalists in Mari 
El,

- called on the federal and local 
authorities to bring the 
perpetrators of these acts to 
justice and ensure respect for 
freedom of expression,

- called on the Commission to 
raise the issue of Finno-Ugric 
minorities in Russia, and 
concerns regarding the situation 
in Mari El, during the regular 
EU-Russia human rights 
dialogue and at the forthcoming 
EU-Russia Summit.

Mikhail 
Khodorkovsky

The Swiss Federal Tribunal 
decided on 13 August 2007 that 
his prosecution and that of Mr 
Yukos by the Russian authorities 
was illegal and politically 
motivated.

In its resolutions adopted on 10 
May and 14 November 2007, 
the European Parliament, 
expressed concerns over 
democracy and human rights in 
Russia, over the independence 
of the judiciary, as exemplified 
by the Yukos case, over 
increased control of the media, 
over the inability of the Russian 
police and judicial authorities 
to find those responsible for 
murders of journalists and over 
repressive measures taken 
against the opposition.

Gari Kimovič 
Kasparov,

Maria Gaidar,

Stephan Stuchlik

Following a march on 14 April 
2007, leaders of the United Front 
Civic Front, former world chess 
champion Gari Kimovič 
Kasparov and Maria Gaidar, the 
daughter of Russia's first post-
Soviet reformist prime minister 
were detained. Many journalists, 
including ARD (German 
Television) correspondent 
Stephan Stuchlik, who tried to 
capture the events and 
disseminate them to the West, 
were also beaten and arrested.

In its resolution adopted on 26 
April 2007, the European 
Parliament: 

- strongly condemned the use 
of excessive force by the 
Russian anti-riot police during 
last weekend's peaceful 
demonstrations in Moscow and 
St Petersburg, 

- called on the Russian 
authorities to comply with their 
international obligations and to 
respect freedom of expression 
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On 15 April 2007 another 
protest, albeit far smaller, 
organised by the same grouping, 
was broken up in a similar way 
in St Petersburg. Gari Kimovič 
Kasparov was detained before 
the protest began. Some 
demonstrators were arrested 
whilst en route to the event.

and freedom of assembly,

- called on the Council of 
Europe to investigate the 
human rights violations that 
took place at these peaceful 
demonstrations.

Gari Kimovič Kasparov was 
received in plenary at the 
European Parliament in May 
2007.

RWANDA Idesbald 
Byabuze 
Katabaruka

Professor and human rights 
defender. He was detained in a 
prison in Kigali.

A letter of concern was sent on 
10 April 2007.

A 19-year-old 
woman, known 
as 'the Qatif '

She was sentenced to 90 lashes 
following an incident in which 
she was alone in a car talking 
with a man who was not a close 
relative when she was attacked 
and gang-raped. The General 
Court of Qatif (Saudi Arabia) 
reviewed the sentence in 
November 2007 and condemned 
her to six months in prison and 
200 lashes.

Abdul Rahman 
Al-Lahem

The Qatif girl's lawyer. He was 
banned from the courtroom and 
from any future representation of 
his client after attempts to take 
legal action against the Ministry 
of Justice for failing to provide 
him with a copy of the verdict 
concerning his client so that he 
could prepare an appeal.

He faced a disciplinary hearing 
at the Ministry of Justice, where 
sanctions can include suspension 
for three years and disbarment.

SAUDI ARABIA

Fatima and 
Mansour Al-
Timani

Mr Al-Lahem also defended the 
case of this couple, parents of 
two children, who were forcibly 
divorced in July 2007 on the 
request of the wife's brother, 
based on the argument that 
Fatima's tribal lineage was 
superior to that of her husband. 
Both were incarcerated for 
prolonged periods (months), 
together with their children for 
refusing to accept the divorce. 
Since then Fatima has been 

In its resolution adopted on 13 
December 2007, the European 
Parliament: 

- deplored the decision taken by 
the General Court of Qatif to 
punish the rape victim, 

- called on the Saudi Arabian 
authorities to quash the 
sentence and drop all charges 
against the victim of the rape,

- insisted that the Saudi 
Arabian Government take 
further steps aimed at lifting 
restrictions on women's rights.
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obliged to live in a shelter 
because she refuses to return to 
her family.

Rizana Nafeek A Sri Lankan domestic worker 
who was sentenced to capital 
punishment in June 2007 for the 
death of an infant in her custody 
when she was only 17 years old. 

Siti Tarwiyah 
Slamet,

Susmiyati Abdul 
Fulan

Indonesian domestic workers 
who were beaten to death by 
their employing family in 
August 2007 while two others 
were critically wounded.

Ahmadiyya 
Muslim Jamaat

He is suffering discrimination 
for his religious beliefs.

A letter requesting more 
information was sent on 23 
January 2007.

SOMALIA Isse Abdi Isse Human rights defender. He was 
shot dead on 14 March 2007 in a 
hotel in Mogadishu.

A letter of concern was sent on 
9 May 2007

Sadia Idriss 
Fadul

Amouna 
Abdallah 
Daldoum

A criminal court in the Managil 
province, Gazira state, central 
Sudan, headed by Judge Hatim 
Abdurrahman Mohamed Hasan, 
sentenced Sadia Idriss Fadul (a 
22-year-old female from the Fur 
ethnic group, Darfur) and 
Amouna Abdallah Daldoum (a 
23-year-old female of the Tama 
ethnic group, Darfur) on 13 
February 2007 and 6 March 
2007 respectively to death by 
stoning for having committed 
adultery.
According to a letter sent by the 
Embassy of the Republic of the 
Sudan in Brussels, the death 
sentences were quashed.

Abdelrhman 
Zakaria 
Mohamed

SUDAN

Ahmed 
Abdullah 
Suleiman

On 3 May 2007 the criminal 
court of Nyala in south Darfur 
sentenced them, both males aged 
16, to death for hanging on 
murder, causing injury 
intentionally and robbery.

In its resolution adopted on 24 
May 2007, the European 
Parliament: 

- welcomed the quashing of the 
death sentences – if indeed they 
are confirmed by the court 
itself – and calls on the 
Sudanese Government to 
guarantee the physical and 
psychological integrity of Sadia 
Idriss Fadul and Amouna 
Abdallah Daldoum,

- called on the Sudanese 
Government to repeal the death 
sentences against, and 
guarantee the physical and 
psychological integrity of, 
Abdelrhman Zakaria Mohamed 
and Ahmed Abdullah 
Suleiman.

Michel Kilo Michel Kilo, a militant pro-
democracy writer who was 

In its resolution adopted on 24 
May 2007, the European 
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Mahmoud Issa arrested on 14 May 2006, mainly 
because of his position on the 
Beirut-Damascus Declaration 
and sentenced with Mahamoud 
Issa on 13 May 2007 to a three-
year prison term.

Suleiman Al-
Shamar and 
Khalil Hussein

Suleiman Al-Shamar, leading 
member of the Democratic 
National Community, and Khalil 
Hussein, President of the Public 
Relations Office at the Kurd 
Future Trend, were sentenced to 
ten years” imprisonment for 
”weakening the national ethic” 
and ”conspiring with a foreign 
country”.

Fayek El Mir 
and Aref Dalila

These members of various 
human rights organisations in 
Syria have been detained in 
solitary confinement for six 
years now.

Kamal al-
Labwani

Syrian security forces arrested 
this physician and co-founder of 
the Democratic Liberal 
Gathering, on 8 November 2005 
upon his return from a trip to 
Europe, the United States and 
Egypt. He was sentenced to 12 
years' imprisonment with hard 
labour on politically motivated 
charges.

Parliament: 

- expressed its concern at the 
restrictions imposed on, and the 
charges made against, 
Mahmoud Issa, Fayek El Mir, 
Aref Dalila, Kamal al-Labwani, 
Anwar Al Bunni, Michel Kilo, 
Suleiman Al-Shamar and 
Khalil Hussein for exercising 
their democratic rights and 
engaging in peaceful activities,

- urged the relevant Syrian 
bodies to reverse the 
abovementioned judgments, 
drop the charges still pending 
in the Military Court of 
Damascus and release all the 
above-mentioned prisoners of 
conscience and political 
prisoners.

SYRIA

Anwar Al Bunni A founding member of the 
Syrian Human Rights 
Organisation and a lawyer 
specialising in human rights 
issues, who was arrested on the 
streets of Damascus in 2006 
when he was on the verge of 
taking up a post as the director of 
a human rights centre financed 
by the European Union. He was 
sentenced to five years' 
imprisonment for ”spreading 
false information harmful to the 
state”.

A letter of concern was sent on 
15 February 2007.

MOLDOVA 
(TRANSNISTRIA)

Tudor Popa 

Andrei Ivantoc

They were subjected to 
degrading treatment and 
prohibited from returning to their 
homes.

In its resolution adopted on 12 
July 2007, the European 
Parliament: 

- welcomed the release of 
Andrei Ivanţoc and Tudor 
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Popa, but deplored the fact that 
their release by the separatist 
regime of Tiraspol was 
declared as resulting from the 
expiry of their term of 
imprisonment, and not due to 
the implementation of the 
decision of the ECHR,

- condemned the fact that 
Andrei Ivanţoc was subjected 
to violence and attacks on his 
human dignity upon his release, 
as film footage taken by 
witnesses to his release 
testifies.

Members of the 
Llascu Group

They were arrested and detained 
on charges of terrorism. This 
represented an illegal act of the 
Transnistrian separatist regime 
and did not meet international 
standards.

In its resolution adopted on 12 
July 2007, the European 
Parliament strongly deplored 
the lack of respect for human 
rights and human dignity in 
Transnistria, as reflected by the 
trial and detention of the Ilaşcu 
Group, and called for the 
immediate and full 
implementation of the 
judgment of the ECHR of 8 
July 2004 in the case of Ilaşcu.

Valentin Besleag A mayoral candidate in 
legitimate local elections in 
Corjova arrested on 2 June 2007.

In its resolution adopted on 12 
July 2007, the European 
Parliament demanded the 
cessation of deprivation of 
freedom of persons for political 
activity; in this respect 
condemned the arrest on 2 June 
2007 and subsequent treatment 
of Valentin Besleag.

Maître 
Mohamed 
Abbou

A lawyer and human rights 
defender. He was detained for 
publishing articles critical 
towards the Tunisian 
government.

A letter of concern was sent on 
15 February 2007.

TUNISIA

Ousama Abbadi,

Mohammed 
Amine Jaziri,

Ramzi el Aifi,,

Oualid Layouni,

Mahdi Ben 
Elhaj,

They were tortured to stop them 
from continuing their hunger 
strike while in detention.

Two letters of concern were 
sent on 25 February 2007 to the 
Tunisian authorities.
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Ziad Fakraoui

Omar Mestiri A journalist for the on-line 
Newspaper Kalima. He was 
wrongly accused of defamation. 
This also led to the authorities 
closing the on-line Newspaper.

A letter of concern was sent on 
26 July 2007 to the Tunisian 
authorities.

Maître Raouf 
Ayadi

A renowned human rights 
defender. He was assaulted by 
the Police as he prepared to 
represent a group of young 
people indicted on terrorism 
charges before the tribunal of 
first instance of Tunis.

A letter of concern was sent on 
26 July 2007 to the Tunisian 
authorities.

Andrea Santoro Father Andrea Santoro was a 
Catholic priest who was 
murdered in the Santa Maria 
Church in Trabzon, Turkey, 
where he served as a member of 
the Catholic church's Fidei 
donum missionary program.

Hrant Dink A Turkish-Armenian editor, 
journalist and columnist. As the 
editor-in-chief of the bilingual 
Turkish-Armenian newspaper 
Agos (Ակօս), he was a 
prominent member of the 
Armenian minority in Turkey.

He was assassinated in Istanbul 
in January 2007.

Saris Seropyan

Arat Dink

The Turkish-Armenian 
journalists Saris Seropyan and 
Arat Dink (son of assassinated 
Turkish-Armenian journalist 
Hrant Dink) were given a one 
year suspended sentence for 
violation of article 301 of the 
Turkish Penal Code: 'insulting 
Turkishness'.

In its resolution adopted on 24 
October 2007, the European 
Parliament: 

- strongly condemned the 
murders of Hrant Dink, of the 
Christian priest Andrea 
Santoro, and of three Christians 
in Malatya,

- deplored the fact that a 
number of people are still being 
prosecuted under Article 301 of 
the Penal Code, 

- strongly condemned the 
recent conviction of Saris 
Seropyan and Arat Dink under 
this article and urged the 
government and the newly 
elected parliament to make sure 
that all provisions of the Penal 
Code allowing for arbitrary 
restrictions on the expression of 
non-violent opinions are 
removed and that freedom of 
expression and freedom of the 
press are guaranteed.

TURKEY

Tilmann Geske,

Necati Aydin,

Ugur Yuksel

Three Christians murdered 
during the attacks on the 
Christians publishing house 
Zirve on 18 April 2007.

In its resolution adopted on 15 
November 2007, the European 
Parliament noted that it was 
horrified by theses attacks and 
recalled its resolution of 24 
October 2007 on EU-Turkey 
relations and its strong 
condemnation of the murders 
of Hrant Dink and the Catholic 
priest Andrea Santoro. 
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Abu Omar This Egyptian cleric had been 
granted asylum in Italy, was 
abducted in Milan on 17 
February 2003, transferred from 
Milan to the NATO military base 
of Avano by car, and then flown, 
via the NATO military base of 
Ramstein in Germany, to Egypt, 
where he was held 
incommunicado and tortured.

Abou Elkassim 
Britel

This Italian citizen was arrested 
in Pakistan in March 2002 by the 
Pakistani police and interrogated 
by US Pakistani officials, and 
subsequently rendered to the 
Moroccan authorities and 
imprisoned in the detention 
facility ”Temara”.

Bisher Al-Rawi,

Jamil El-Banna

Bisher Al-Rawi, an Iraqi citizen, 
and Jamil El-Banna, a Jordanian 
citizen, both residents in the 
United Kingdom, were arrested 
by Gambian authorities in 
Gambia in November 2002, 
turned over to US agents, and 
flown to Afghanistan and then to 
Guantanamo where they remain 
detained in the absence of a trial 
or any form of judicial 
assistance. 

Binyam 
Mohammed

This Ethiopian citizen and 
resident in the United Kingdom 
was held in at least two secret 
detention facilities, in addition to 
military prisons.

Martin 
Mubanga

This UK citizen was arrested in 
Zambia in 2002 and 
subsequently flown to 
Guantanamo where he was 
detained and tortured for four 
years without trial or any form of 
judicial assistance and then 
released without charge.

UNITED STATES 
OF AMERICA

Khaled El-Masri This German citizen was 
abducted on 31 December 2003 
(in the Former Yugoslav 
Republic of Macedonia), 
illegally held in Skopje until 
January 2004 and transported to 
Afghanistan where he was held 

In its resolution adopted on 14 
February 2007 on the alleged 
use of European countries by 
the CIA for the transportation 
and illegal detention of 
prisoners, the European 
Parliament condemned 
extraordinary renditions.
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until May 2004 and subjected to 
degrading and inhuman 
treatment.

Maher Arar This Canadian Citizen was 
detained in the US and 
eventually deported to Syria 
under the US policy of 
extraordinary renditions. He 
claimed that he was subjected to 
torture while in Syrian detention.

Ahmed Agiza,

Mahammed El-
Zari

Egyptian citizens, who were 
seeking asylum in Sweden, were 
expelled in December 2001.

They were deported to Egypt, 
outside the rule of law, and were 
subjected to degrading treatment 
by US officials.

Murat Kurnaz This Turkish citizen resident in 
Germany was arrested in 
Pakistan in November 2001, 
transferred to the US units across 
the border in Afghanistan by the 
Pakistani police on no legal basis 
and with no judicial assistance, 
and finally flown to Guantanamo 
at the end of January 2002, 
whence he was released on 24 
August 2006 without charge, 
having been tortured in all 
locations where he had been led.

Mohammed 
Zammar

This German citizen was arrested 
without formal charge on 8 
December 2001 at the 
Casablanca airport in Morocco 
and tortured in Morocco and 
Syria.

Abdel-Halim 
Khafagy

This Egyptian citizen and long-
term resident in Germany was 
probably arrested in Bosnia and 
Herzegovina in September 2001 
on suspicion of being a terrorist 
and abducted to a prison on a US 
'Eagle Base' military base in 
Tuzla where he was severely 
mistreated and detained under 
inhumane conditions.

Masaad Omer 
Behari

This Sudanese citizen and 
resident in Austria since 1989 
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was abducted at Amman airport 
on 12 January 2003 on his way 
back to Vienna from Sudan. He 
was later illegally secretly 
detained in a prison close to 
Amman in the absence of a trial 
or legal assistance. He was 
tortured and ill-treated there until 
8 April 2003, when he was 
released without charge.

Gamal 
Menshawi

This Egyptian citizen and 
resident in Austria was arrested 
on his way to Mecca at Amman 
airport in February 2003, and 
later brought to Egypt where he 
was secretly detained until 2005 
in the absence of a trial or legal 
assistance.

Abdurahman 
Khadr

He was allegedly transported 
from Guantanamo to Tuzla in 
Bosnia and Herzegovina on 6 
November 2003.

Mustafa 
Setmariam 
Nasarwho

This Spanish citizen was 
abducted in Syria in October 
2005 and rendered to US agents.

The European Parliament 
called on the Spanish 
authorities to take all necessary 
steps to allow him to face a fair 
trial before competent judicial 
authorities.

Kenneth Foster He was sentenced to death 
without committing or assisting 
in any murder.

A letter of concern was sent on 
27 August 2007.

UZBEKISTAN Norboi 
Kholzhigitov,

Khayatulla 
Kholzhigitov,

Sattor Izraev,

Khabibulla 
Akpulatov,

Nasim Isakov,

Azam 
Formonov,

Alisher 
Karamatov,

Yadgar 
Turlibekov,

Jamshid 

These human rights defenders 
are detained in prison or 
psychiatric hospitals, sometimes 
subjected to torture and ill-
treatment.

Letter of concern were sent on 
15 January, on May 15 2007, 
and on 3 July 2007.

In its resolution of 15 
November 2007, the European 
Parliament called upon the 
Uzbek authorities:

- to release these human rights 
defenders.
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Karimov,

Dilmurod 
Muhiddinov,

Mutabar 
Tadzhibaeva,

Saidjahon 
Zainabitdinov,

Ihtiyor 
Hamroev,

The family of 
Ahmadjan 
Madmarov,

Ihtiyor Hamroev

Mihra Rittmann The Ministry of Justice in 
Uzbekistan refused to officially 
recognize this Human Rights 
Watch Office's Associate.

A letter of concern was sent on 
03 July 2007.

In its resolution of 15 
November 2007, the European 
Parliament called upon the 
Uzbek authorities to:

- officially recognize the 
Human Rights Watch office.

Elena Urlaeva Chairwoman of the Human 
Rights Alliance of Uzbekistan. 
She reportedly suffered 
continuous harassment and was 
physically attacked.

A letter of concern was sent on 
15 January 2007.

Umida Niazova Translator at the office of 
Human Rights Watch in 
Tashkent. She was sentenced to 
seven years of probation.

-An appeal for dropping all 
charges against her was sent on 
15 January 2007

- A further letter of concern 
was sent on 19 April 2007 
calling for the release of Unida 
Niazova, and 15 May 2007.

- Her sentence was commuted 
to seven years imprisonment. 

Ikhtior 
Khamroev

University student detained since 
August 2006. He was subjected 
to physical attacks and there 
were concerns surrounding the 
fairness of his trial.

The Parliamentary Delegation 
to Uzbekistan wrote a letter to 
Commissioner Ferrero-Waldner 
requesting her to bring Ikhtior's 
case to the attention of the 
Uzbek authorities.

VIETNAM Thich Huyen 
Quang,

Thich Quang Do

The Patriarch of the Unified 
Buddhist Church of Vietnam, 
Thich Huyen Quang (87 years 
old), and his deputy, Thich 

In its resolution adopted on 12 
July 2007, the European 
Parliament called for the 
immediate and unconditional 
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Quang Do (79 years old), winner 
of the 2006 Rafto Prize for 
human rights work have been 
imprisoned without trial in their 
monastery since 1982 for the 
sole reason of being ardent 
supporters of religious freedom, 
human rights and democracy.

Nguyen Van Ly,

Nguyen Van Dai,

Le Thi Cong 
Nhan

Vietnam continues to hold trials 
with no respect for the 
presumption of innocence, the 
rights of the defendant or the 
independence of judges, as 
shown by the trials of the 
Catholic priest Nguyen Van Ly 
(30 March 2007), and of the 
lawyers Nguyen Van Dai and Le 
Thi Cong Nhan (11 May 2007).

Nguyen Phong,

Nguyen Binh 
Thanh,

Tran Quoc Hien,

Le Nguyen Sang,

Nguyen Bac 
Truyen,

Huynh Nguyen 
Dao,

Duong Thi Tron,

Le Van Soc,

Nguyen Van 
Thuy,

Nguyen Van 
Tho,

Thich Huyen 
Quang

Thich Quang Do

Bui Thi Kim 
Thanh

These people were sentenced to 
several years in prison, which 
constitutes a violation of their 
human rights:

Catholic priest Nguyen Van Ly 
(sentenced to eight years' 
imprisonment), Nguyen Phong 
(six years), Nguyen Binh Thanh 
(five years), the lawyer Nguyen 
Van Dai (five years) (all 
members of the pro-democracy 
and reform group Bloc 8406) 
and the lawyer Le Thi Cong 
Nhan, spokeswoman for the 
Progression Party, (four years), 
Tran Quoc Hien, representative 
of the Workers-Farmers 
Organisation, (five years), Le 
Nguyen Sang, leader of the 
People's Democratic Party 
(PDP), (five years), Nguyen Bac 
Truyen (four years), Huynh 
Nguyen Dao (three years), the 
Hoa Hao Buddhists Duong Thi 
Tron (six years), Le Van Soc (six 
years) and Nguyen Van Thuy 
(five years), Nguyen Van Tho 
(four years), Thich Huyen 
Quang, Patriarch of the Unified 
Buddhist Church of Vietnam, 
Thich Quang Do and Bui Thi 
Kim Thanh.

release of all individuals 
imprisoned for the sole reason 
of having peacefully and 
legitimately exercised their 
right to freedom of opinion, 
freedom of expression, freedom 
of the press and freedom of 
religion.

ZIMBABWE Gift Tandare This opposition activist was shot. 
His body was snatched and 

In its resolution adopted on 26 
April 2007, the European 
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secretly buried without his 
family's knowledge.

Itai Manyeruke He died a day after being 
severely beaten up by the police.

Edmore 
Chikomba

He deceased on 30 March 2007.

Morgan 
Tsvangirai

Chairman of the Movement for 
Democratic Change (MDC) and 
opposition leader. He was 
arrested on 28 March 2007 and 
subject to brutal treatment by the 
police forces.

Ian Makone This opposition activist, special 
adviser to Morgan Tsvangirai, 
was put in detention.

Nelson Chamisa He was attacked on his way to 
Harare airport, where he was to 
take a flight to attend the 
meetings of the Joint 
Parliamentary Assembly (ACP-
EU JPA).

Nelson Chamisa, 

Grace Kwinjeh, 

Lovemore 
Mdhuku, 

William Bango, 

Sekai Holland, 

Tendai Biti, 

Arthur 
Mutambara

These opposition leaders were 
arrested and subjected to brutal 
treatment by the police forces 
and prohibited to seek medical 
treatment outside Zimbabwe.

Parliament strongly condemned 
the Mugabe dictatorship for its 
relentless oppression of the 
Zimbabwean people, 
opposition parties and civil 
society groups and its 
destruction of the Zimbabwean 
economy, which has deepened 
the misery of millions of 
Zimbabweans.

Raymond 
Majongwe

The human rights defender, 
Secretary General of the 
Progressive Teachers' Union of 
Zimbabwe (PTUZ) and his wife 
Loice Majongwe were harassed 
on 1 February 2007 by police 
officers in Harare

A letter of concern was sent on 
21 February 2007.
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B) UPDATES OF CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT IN THE 
PREVIOUS ANNUAL REPORT BETWEEN APRIL 2006 AND MARCH 2007

NAME BACKGROUND ACTIONS TAKEN BY 
THE EUROPEAN 
PARLIAMENT

UPDATE ON 2007

BANGLADESH

Salah Uddin 
Shoaib 
Choudhury

Journalist and director of the 
newspaper ”Weekly Blitz”, 
which promotes dialogue 
among the religions and for the 
recognition of Israel. He was 
arrested on 29 November 2003 
and released 17 months later. 
Nevertheless he is still in 
danger of being sentenced to 
death at his trial for sedition, 
which was due to open on 
13 November 2006. 

In its resolution of 15 
November 2006, the European 
Parliament called for the 
review of his trial and for his 
release. The charges against 
him are contrary to all 
standards of international law 
and to all conventions on 
violations of press freedom. 
The resolution was also 
deploring recent acts of 
violence and strongly 
condemned the physical 
attacks on journalists, NGO 
staff, trade unionists and 
others. The resolution also 
expressed disapproval 
regardig the violence related 
to the forthcoming general 
elections and the transition. 

Since his release from 
prison he was called to 
appear before the 
authorities for 36 times in 
the 31 months. Every time 
he risks potential re-
incarceration. He was 
awarded the Monaco 
Media Forum Prize 2007.

BULGARIA

Michael 
Shields

An 18 years-old British citizen, 
subjected to an unfair trial and 
sent to prison in Bulgaria, in 
spite of the fact that another 
person confessed to the crime 
in question.

A letter of concern was sent 
on 13 June 2006.

Bulgaria’s president 
Georgi Parvanov declared 
he would not pardon him 
but also that the case can 
be reopened in Bulgaria if 
”sufficient new evidence” 
are presented.

ECUADOR

Mirek Krygier Polish citizen, imprisoned. A letter of concern was sent 
on 15 November 2006.

No information available.

IRAN

Keyvan Ansari Prisoner of conscience. In a resolution adopted on 15 
November 2006, the European 
Parliament raised concerns 
regarding various human 
rights violations in Iran, 

Dr Keyvan Ansari went 
on hunger strike on 14 
July in protest at their 
continuing detention. On 
September 2007 he was 
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sentenced to 3 years and 
six months imprisonment 
on charges of threatening 
National Security.

Keyvan Rafii Prisoner of conscience. The hearing of the case of 
Keyvan Rafi’i, now held 
in prison was postponed 
for a fourth time on 29 
July. On 20 May, his 
father, sister and brother 
had been taken to an 
Intelligence Ministry 
facility in Tehran. They 
were released at around 
10pm after lengthy 
interrogation. 

Kheirollah 
Derakhshandi

Prisoner of conscience. Kheyrollah Derakhshandi, 
held in prison, was 
severely beaten in March 
2007, leaving him with 
persistent pain in his back 
and left arm. He is being 
denied medical care. His 
75-year-old father, 
Mojtaba Derakhshandi, 
was summoned to appear 
in court for giving an 
interview to a news 
agency about his son’s 
medical condition. He 
was later released on bail 
and warned not to speak 
to the press.

Abolfazl 
Jahandar 

Prisoner of conscience. Abdolfazl Jahandar went 
on hunger strike on 14 
July in protest at their 
continuing detention. He 
is said to be protesting at 
the prison officials’ 
refusal to transfer him to 
the section for political 
prisoners. He is also in 
poor health.

Koroush Zaim Prisoner of conscience.

including the ill-treatment of 
political prisoners, the 
prosecution of juvenile 
offenders, also concerning the 
issue of minority rights, 
freedom of religion and of the 
press, and women's rights. In 
the resolution, the Iranian 
authorities were called on to 
unconditionally release all 
prisoners of conscience; these 
five persons were explicitly 
mentioned.

He is out of prison, 
residing in Iran.

Farshid 
Yadollahi 

Omid 

Lawyers, imprisoned while 
defending Sufis in Qom.

In its resolution of 15 
November 2006, the European 
Parliament also addressed the 
freedom of religion and 
expressed concerns about the 

They are out of prison but 
they still face legal 
problems with the 
authorities.
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Behrouzi arrests of these persons.

Ayatollah 
Sayad Hossein,

Kazemeyni 
Boroujerdi

He was advocating for years 
that politics and religion should 
be separated. He was arrested 
reportedly with more than 400 
of his followers. 

In its resolution of 16 
November 2006, the European 
Parliament expressed concern 
for his arrest. 

He is still imprisoned, 
serving a 15 year 
sentence.

Motjaba 
Saminejad

Imprisoned journalist/ 
webblogger (reporters without 
borders).

Out of prison, residing in 
Iran.

Ahmad Raza 
Shiri

Imprisoned journalist/ 
webblogger. 

Out of prison on 
suspended sentence.

Arash Sigarchi Imprisoned journalist/ 
webblogger.

In its resolution of 15 
November 2006, the European 
Parliament called for the 
release of all imprisoned 
journalists and webbloggers.

Out of prison, residing in 
the US.

Manoucher 
Mohammadi

Student activist, imprisoned. The European Parliament 
called for his release, 
requesting that students 
should not be barred from 
higher education due to their 
peaceful political activities.

Out of prison, residing in 
the US.

Mausavi 
Khoini 

 Human rights defender. A letter of concern was sent 
on 20 October 2006.

Still in detention.

Kobra 
Rahmanpoor

Convicted in January 2002 and 
is still uncertain about when 
the sentence is to be executed, 
if at all. 

Judiciary suspended her 
execution sentence (she 
was convicted of 
murdering her mother in 
law).

Nazanin 
Mahabad 
Fatehi

Convicted in March 2005 for 
killing one of the three men, 
who tried to rape her and her 
cousin. 

She was released on 15 
January 2007, after the 
court of appeal declared 
her innocence. However, 
she still has to pay 
compensation of € 
25.000.

Fatemeh 
Hagigat 
Prozheh

 A 35 year old woman who is 
convicted of killing her 
temporary husband (Seegheh 
in Islam). She has alleged that 
her husband, a drug addict, 
attempted to rape her 15 year 
old daughter from a previous 
marriage.

Fatemeh’s death sentence 
was confirmed.

Delara Darabi She broke into a house with her 
partner, allegedly killed the 

A letter of concern was sent 
on 13 July 2006 regarding 
their case.

Her death sentence has 
been confirmed by the 



RR\719104SV.doc 65/81 PE400.468v02-00

SV

woman, whose house she and 
her partner broke into. She 
denied the crime but she is still 
imprisoned, on death row. On 
20 January she attempted 
suicide in her cell. She was a 
minor (17 years old) when she 
committed the crimes in 
question.

Iranian Supreme Court 
and her execution may be 
imminent. Her attorney is 
intending to appeal the 
verdict. In January 2007, 
Delara attempted suicide 
Delara's physical and 
emotional health is still 
unstable.

Sa'id Masouri Sentenced to death and 
awaiting execution, she has 
been held in solitary 
confinement in Section 209 of 
Evin Prison since late 2004.

No further information 
received.

Khaled 
Hardiani

Sentenced to death and on 
death row, involved in 
hijacking a plane in 2001. 

Pardoned after being 
convicted of endangering 
national security (in 
relation to the hijacking 
plot).

Farhang Pour 
Mansouri 

Sentenced to death and on 
death row, involved in 
hijacking a plane in 2001. 

No further information 
received.

Shahram Pour 
Masori

Sentenced to death as a minor 
and on death row, involved in 
hijacking a plane in 2001. 

With regards to their case a 
letter of concern was sent on 
17 May 2006.

No further information 
received.

ISRAEL

Ziyad 
Hmeidan

Student and human rights 
defender, detained by Israeli 
authorities without charges or 
trial since 23 May 2005.

A letter of concern was sent 
on 20 July 2006.

He was released on 18 
March 2007.

NORTH KOREA

Son Jong Nam He is a Christian believer. He 
was reportedly tortured by the 
National Security Agency, and 
was then sentenced to death for 
alleged treason without a trial 
and without procedural 
safeguards required under 
international human rights law.

In a resolution adopted on 15 
June 2006, the European 
Parliament urged the 
government of the DPRK to 
provide information on his 
case and not to proceed with 
his execution

No further information 
received.

RUSSIA
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Mikhael 
Khodorkovsky

Russian citizen, successful 
businessman and 
philanthropist, convicted after 
an unfair trial and subjected to 
difficult prison conditions; 
detained in a prison in Siberia.

On February 5, 2007, the 
Kremlin brought 
additional charges against 
him to ensure that he 
would not be released 
from prison in October 
2007, when he would 
have been eligible for 
parole after having served 
half of his original 
sentence.

Platon 
Lebedev

Russian citizen convicted after 
an unfair trial and subjected to 
difficult prison conditions. 
Suffers from serious health 
problems.

With regards to their case, a 
letter of concern was sent on 
22 November 2006.

Lebedev is currently 
serving his sentence in a 
remote area of Siberia.

Anna 
Politkovskaya

Journalist, murdered on 7 
October 2006. A highly 
respected investigative 
reporter, known as the symbol 
of honest journalism in Russia, 
she was awarded many prizes, 
among others the Prize Olof 
Palme. She courageously stood 
up defending human life and 
dignity. She exposed and 
objectively reported on various 
forms of crimes against 
humanity, especially in 
Chechnya.

In its resolution of October 
2006, the European 
Parliament paid tribute to her 
work and merits. The 
European Parliament called 
on the Russian authorities to 
conduct an independent and 
efficient investigation to find 
and punish those responsible 
for this cowardly crime. The 
President of the Parliament 
also expressed his concerns 
regarding the issue in a letter 
of concern. In November 
2006, a hearing took place on 
the Subcommittee on Human 
Rights on Human rights 
defenders in Russia. At the 
EU-Russia Summit, the 
European Union insisted that 
Russia must respect human 
rights in every field of the 
EU-Russia cooperation.

The European Parliament 
nominated her 
posthumously for the 
2007 Sakharov Prize.

The room for press 
conferences in Brussels 
was named after her.

SYRIA

Anwar al 
Bunni

Following an unfair trial that 
appeared to be politically 
driven, Anwar al-Bunni was 
sentenced by Damascus 
Criminal Court on 24 April 
2007 to a five-year prison term 
on charge of ”spreading false 
information harmful to the 
state”. He is serving his 

In its resolution of 15 June 
2006, the European 
Parliament urged Syrian 
authorities to reconsider all 
cases of political prisoners 
and to release immediately all 
prisoners of conscience. The 
Parliament also requested that 
all detained or imprisoned 

Following his conviction 
Anwar al-Bunni was also 
brought to trial before 
Damascus Military Court 
on charges of ”slandering 
a public administration”, 
Article 376 of the Syrian 
Penal Code. His new 
charge appears to be 
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sentence in a mixed ward with 
criminal prisoners in ‘Adra 
prison.

related to a memo he 
wrote and presented 
months ago as part of his 
defence and in which he 
criticised the Syrian 
Minister of Social Affairs 
and Labour as well as the 
Syrian Prisoners’ 
Association. The memo 
was found in his cell at 
prison during prison 
guards’ inspection. Anwar 
al-Bunni’s next military 
trial session is on 7 
February 2008.

Michel Kilo Writer, released on 19 October 
2006, but he was brought 
before the Criminal Court in 
Damascus again on 31 October 
2006 to face new charges. 

His trial was postponed, 
for the second time, to 19 
February 2007. He was 
sentenced on 13 May 
2007 to three years in 
prison for ”undermining 
national sentiment”.

Kamal Al-
Labwani

On 10 May 2007 Damascus 
Criminal Court sentenced him 
to 12 years imprisonment 
following an unfair trial. The 
charge relates to Kamal al-
Labwani’s visit to Europe and 
the USA in 2005 where he met 
human rights organisations and 
government officials and called 
for a process of peaceful 
democratic reform in Syria. 

Kamal al-Labwani is 
serving his sentence in 
‘Adra prison in mixed 
ward with criminal 
prisoners. He may face 
additional prison terms of 
between three and five 
years. This measure 
against Kamal al-Labwani 
appears to be based on his 
criticism of the Syrian 
government in a 
document he wrote and 
presented in his defence at 
the final trial session on 
10 May 2007. 

Mahmoud Issa Civil society activist. 
Mahmoud 'Issa's charges relate 
to his involvement in Beirut-
Damascus Declaration, a 
petition signed by some 300 
Syrian and Lebanese nationals 
calling for the normalization of 
relations between their two 
countries.

persons be given prompt, 
regular and unrestricted 
access to their lawyers, 
doctors and families. The 
European Parliament pointed 
out that respect for human 
rights constitutes a vital 
component of any future EU-
Syria Association Agreement 
and called on Syria to respect 
its commitments within the 
framework of the Barcelona 
Process and along the lines of 
the European Neighbourhood 
Policy. In May 2006 several 
civil society activists were 
arrested and tortured because 
of signing a petition for 
improving the Syrian-
Lebanese relations in view of 
the UN Security Council 
Resolution n° 1680. There 
were also some of these 
persons among those arrested.

On 13 May 2007 
Mahmoud ‘Issa was 
found guilty of 
”weakening nationalist 
sentiment” and was 
sentenced to three years 
imprisonment. He is kept 
in a mixed ward with 
criminal prisoners. It is 
alleged that charges 
against him have no legal 
basis. 
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Professor 
Suleiman 
Shummar

Civil society activist, detained 
for signing the above-
mentioned petition. 

Suleiman Shummar was 
sentenced in absentia to 
ten years in jail on 
charges of ”weakening 
nationalist sentiment” and 
”exposing Syria to hostile 
acts”. 

Muhammad 
Mahfud

Civil society activist, detained 
for signing the above-
mentioned petition.

Muhammad Mahfud was 
released on bail of 1,000 
Syrian Lira (US $20) 
from ‘Adra prison on 25 
September 2006. All 
charges against him were 
dropped.

Mahmoud 
Meri'i

Civil society activist, detained 
for signing the above-
mentioned petition.

Mahmoud Meri’i was 
freed on 17 July 2006, on 
payment of 1,000 Syrian 
Lira (US$20) bail.

Yasser 
Melhem

Civil society activist, detained 
for signing the above-
mentioned petition.

No further information 
received.

Omar Adlabi Civil society activist, detained 
for signing the above-
mentioned petition.

No further information 
received.

TURKEY

Behic Asci Lawyer, started a hunger strike 
on 5 April 2005 to show 
solidarity with the political 
prisoners subjected to poor 
Turkish prison conditions. On 
22 January 2007, after 293 
days, he stopped the strike, but 
announced his intention to 
resume it later.

A letter of concern was sent 
on 15 November 2006.

Behic Asci did not resume 
his hunger strike, he is 
recovering at his home.

Michal 
Majevski 

Polish citizen arrested in July 
2006. He was a minor when 
committing the crime and the 
punishment was 
disproportionate.

A letter of concern was sent 
on 28 September 2006.

No further information 
received.

Jonathan 
Sugden 

Well-known expert on Turkey, 
detained by Turkish security 
forces and was subjected to 
deportation. 

A letter of concern was sent 
on 24 April 2006.

Jonathan Sugden is now 
able to travel to Turkey.
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UNITED STATES OF AMERICA

Pablo Ibar Spanish citizen found guilty of 
murder and condemned to 
death by the Court of Florida in 
2000. On 9 March 2006, the 
Supreme Court reaffirmed his 
conviction and refused to grant 
him a new trial. 

A letter of concern was sent 
on 26 April 2006.

Still on death row.

Allen W. 
Bridgers 

Sentenced to death, on death 
row

A letter of concern was sent 
on 6 July 2006.

Still on death row.

UZBEKISTAN

Umida 
Niazova

Umida Niazova was a human 
rights defender and translator 
of Human Rights Watch's 
office in Tashkent. She was 
sentenced to seven years in 
prison.

Letters of concern were sent 
in January and April 2007.

On 08 May 2007, her 
sentence was commuted 
to seven-year suspended 
sentence. Under the term 
of the commuted 
sentenced she was obliged 
to regularly report to the 
neighbourhood police.

YEMEN

Ali Al-Dailami Ali al-Dailami, Executive 
Director of the Yemeni 
Organization for the Defence 
of Democratic Rights and 
Freedom was reportedly being 
held incommunicado and 
subjected to ill-treatment since 
his arrest and detention on 9 
October 2006. 

A letter of concern was sent 
on 26 October 2006.

He was released in 
November 2006, one 
month after his arrest.

VIETNAM

Nguyen Van 
Ly 

Catholic priest and co-editor of 
the underground online 
magazine Tu do Ngôn luan 
(Free Speech). He was 
imprisoned from May 2001 to 
early 2005. He was arrested 
again on 19 February 2007 and 
is currently under house arrest.

His support for the 
”Manifesto on Freedom 
and Democracy for 
Vietnam” has led to his 
sentence on March 30, 
2007 for an additional 
eight years in prison.

Nguyen Gia 
Thieu

Sentenced to 20 years of 
imprisonment and a fine of 25 
million USD. 

 A letter of concern was sent 
on 27 July 2006.

He is still detained.



PE400.468v02-00 70/81 RR\719104SV.doc

SV

BILAGA II

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament between January 2007 and December 2007, 
and relating directly or indirectly to human rights violations in the world 

(http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/others/default.htm)

Country Date of adoption of resolution

AFRICA 

CHAD 13.12.07
ETHIOPIA 21.06.07
GUINEA 15.02.07
NIGERIA 15.03.07 ; 24.05.07
SOMALIA 15.11.07
SUDAN 15.02.07 (Darfur) ; 24.05.2007 ; 12.07.07 (Darfur) ; 

25.10.07 
ZIMBABWE 26.04.07
The financing of the Special Court in Sierra 
Leone

06.09.07

EU partnership in the Horn of Africa 10.05.07
State of play of EU-Africa relations 25.10.07

AMERICA

CUBA 21.06.07
GUATEMALA 15.03.07
VENEZUELA 24.05.07
Murder of women in Mexico and Central 
America

11.10.07

SWIFT, the PNR agreement and the 
transatlantic dialogue on these issues 

14.02.07

Transportation and illegal detention of prisoners 14.02.07

ASIA

BANGLADESH 06.09.07
BURMA (MYANMAR) 21.06.07 ; 06.09.07 ; 27.09.07 
CAMBODIA 15.03.07
CHINA 13.12.07
INDIA 01.02.07
KASHMIR 24.05.07 
PAKISTAN 12.07.07 ; 25.10.07 ; 15.11.07
PHILIPPINES 26.04.07
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Country Date of adoption of resolution

UZBEKISTAN 15.11.07
TIBET 15.02.07
VIETNAM 12.07.07
Comfort women during world war II (Japan) 13.02.07

EUROPE

MOLDOVA 12.07.07
RUSSIA 15.02.07 ; 26.04.07 ; 10.05.07 ; 14.11.07
TURKEY 24.10.07
Women in Turkey 13.02.07
Attack on Galina Kozlova 15.03.07

MIDDLE EAST

IRAN 25.10.07
PALESTINE ( GAZA) 11.10.07 
SYRIA 24.05.07
The humanitarian situation of Iraqi refugees 15.02.07 ; 12.07.07
Women's rights in Saudi Arabia 13.12.07
Kidnapping in Gaza of the journalist Alan 
Johnston

26.04.07

Death sentence imposed on medical personnel 
in Libya 

18.01.07

Middle East 12.07.07
EU strategy for reform in the Arab world 10.05.07

MISCELLANEOUS

EU Human rights dialogues and consultations 
on human rights with third countries

06.09.07

Universal moratorium on the death penalty 01.02.07 ; 26.04.07 ; 27.09.07
United Nations Human Rights Council 07.06.07
Christian Communities 15.11.07
Annual report on Human Rights in the World 
2007 and the EU's policy on the matter.

26.04.07

10th anniversary of the Mine Ban Treaty 
(Ottawa Convention)

13.12.07
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4.3.2008

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING

till utskottet för utrikesfrågor

över årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2007 och EU:s politik på området
(2007/2274(INI))

Föredragande: Thijs Berman

FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att se till att utvecklingspolitiken 
på ett effektivt sätt utgår från ett människorättsperspektiv, vilket innebär att fem centrala 
principer ska följas: tillämpning av den internationella lagstiftningen för mänskliga 
rättigheter, ökat inflytande för de berörda, delaktighet i utvecklingsarbete, 
icke-diskriminering och fokus på utsatta grupper, samt ansvarighet.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens arbete med att främja mänskliga 
rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning inom ramen för instrumentet för 
utvecklingssamarbete (DCI). Parlamentet vidhåller att dessa frågor måste integreras som 
övergripande frågor i alla program och efterfrågar särskilda mål, riktmärken och 
indikatorer i alla landstrategidokument, regionstrategidokument, tematiska 
strategidokument och årliga handlingsprogram. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga särskild tonvikt på att integrera 
människorättsperspektivet i det årliga handlingsprogrammet för Kina som kommer att 
läggas fram under 2008.

4. Europaparlamentet påminner om millennieutvecklingsmålen och betonar att tillgång till 
utbildning och hälsa är grundläggande mänskliga rättigheter. Parlamentet anser att 
hälsoprogram som inkluderar sexuell och reproduktiv hälsa, främjande av jämlikhet 
mellan män och kvinnor, kvinnors egenmakt och barnens rättigheter ska ha en 
framträdande plats i EU:s politik för utveckling och mänskliga rättigheter, i synnerhet där 
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könsrelaterat våld är utbrett och kvinnor och barn riskerar att utsättas för HIV/aids eller 
nekas tillgång till information, förebyggande åtgärder och/eller behandling. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införliva grundläggande arbetsrättigheter 
och agendan för anständigt arbete i sin utvecklingspolitik, i synnerhet i programmen för 
handelsrelaterat bistånd.

6. Europaparlamentet vidhåller att EU:s politik måste vara förenlig med principerna om de 
mänskliga rättigheterna inom alla politikområden, inklusive handel, jordbruk, fiskeri, 
migration och vapenhandel. Parlamentet betonar att under förhandlingarna med 
AVS-staterna om ekonomiska partnerskapsavtal måste hänsyn tas till eventuella negativa 
effekter på de mänskliga rättigheterna, särskilt ekonomiska och sociala rättigheter. 

7. Europaparlamentet välkomnar partnerskapet mellan Afrika och EU om demokratiskt styre 
och mänskliga rättigheter i den gemensamma strategin EU–Afrika. Parlamentet uppmanar 
inte bara EU, utan även Afrikanska unionen att stå fast vid sina respektive åtaganden 
beträffande mänskliga rättigheter genom att systematisk integrera ett 
människorättsperspektiv i det afrikanska systemet för inbördes granskning 
(African Peer Review Mechanism) och genom att stärka regionala institutioner för 
mänskliga rättigheter, i synnerhet Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens 
rättigheter och Afrikanska domstolen för mänskliga och folkens rättigheter.

8. Europaparlamentet noterar att trots att världssamfundet har tagit initiativ till flera 
fredsförhandlingar och internationella medlingsförsök pågår väpnade konflikter i flera 
afrikanska länder, där civila fortfarande utsätts för angrepp och inte får tillräckligt skydd 
från sina regeringar. Parlamentet påminner särskilt om situationen i Sudan/Darfur där 
allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna fortgår. Parlamentet framhåller att det är 
världssamfundets plikt att erbjuda skydd och betonar att stater som är inblandade i en 
konflikt i ett land i form av långsiktiga handelsrelaterade investeringar har ett särskilt 
ansvar gentemot landets befolkning.

9. Europaparlamentet betonar vikten av att EUFOR:s trupper gör en snabbinsats i Tchad för 
att stabilisera situationen i regionen, garantera skyddet av det humanitära 
handlingsutrymmet och skydda den civila befolkningen. Parlamentet insisterar på att EU 
och dess medlemsstater måste utöva sitt inflytande på myndigheterna i Tchad och 
uppmana landet till att uppfylla sina internationella och regionala humanitära och 
människorättsliga åtaganden. Parlamentet begär i synnerhet att alla oppositionsledare som 
sitter häktade enbart av politiska skäl ska släppas fria utan dröjsmål.

10. Europaparlamentet betonar behovet av att bevara det viktiga EU-stödet till de 
medlingsinsatser som leds av Kofi Annan i Kenya. Parlamentet betonar behovet av att alla 
parter engagerar sig för att finna godtagbara lösningar när det gäller att utveckla en 
eftervalsstrategi som syftar till att bidra till försoning, förhindra etnisk rensning och främja 
alla internflyktingars återvändande till sina ursprungsorter.

11. Europaparlamentet påminner om att de mänskliga rättigheterna ofta sätts på spel eller inte 
respekteras i bräckliga situationer där det saknas stabila institutioner. Parlamentet 
uppmanar därför rådet och kommissionen att påskynda fastställandet av en övergripande 
strategi för att ta itu med instabila stater, baserat på erfarenheter från Sudan, Afghanistan, 
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Zimbabwe, Demokratiska republiken Kongo och Kenya.

12. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och medlemsstaterna att sörja för att 
ansträngningar som ska skapa stabilitet, fred och skydda civila i Afghanistan upprätthålls, 
och att det anslås lämplig finansiering så länge som det behövs, däribland till truppernas 
uppdrag, med uppbackning av det mandat och den utrustning som krävs. Parlamentet 
varnar för att kostnaden för ett misslyckande i Afghanistan skulle bli orimligt hög när det 
gäller mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors rättigheter. Parlamentet betonar att en 
långsiktig förbättring av civila institutioner är av avgörande betydelse för återuppbyggnad 
och försoning.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH 
RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

till utskottet för utrikesfrågor

över årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2007 och EU:s politik på området
(2007/2274(INI))

Föredragande: Giusto Catania

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. EU:s årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2007 handlar huvudsakligen om 
arbetet utanför unionen och saknar en liknande, uttömmande beskrivning av arbetet för 
och problemen med de mänskliga rättigheterna inom unionen.

B. Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (byrån) inrättades den 1 mars 
2007 i Wien, vilket utgör ett första steg mot att tillgodose parlamentets begäran om att det 
upprättas en integrerad ram med bestämmelser och institutioner, som ska göra stadgan om 
de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande, se till att det system som fastställts 
i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna efterlevs och att en övergripande EU-politik om minoriteters rättigheter 
utarbetas. Det bör poängteras att byråns mandat även omfattar de länder som har ingått 
stabiliserings- och associeringsavtal med EU.

C. Införlivandet av stadgan om grundläggande rättigheter i det nya fördraget liksom dess 
bindande karaktär välkomnas även om stadgan inte är bindande i vissa medlemsstater. 

D. Europaparlamentets samarbete med Europarådet i frågor som rör skydd av de mänskliga 
rättigheterna bör fortsätta.

1. Europaparlamentet uppmanar rådet att i sina framtida årliga rapporter om de mänskliga 
rättigheterna i världen på grundval av byråns årsrapport analysera situationen för de 
mänskliga rättigheterna i världen och samtidigt utvärdera den faktiska 
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människorättssituationen i varje enskild medlemsstat. En sådan gemensam analys skulle 
visa att unionen på ett likvärdigt sätt engagerar sig för skyddet för de mänskliga 
rättigheterna både inom och utanför dess gränser för att undvika dubbla normsystem. 

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att ombilda sin ad hoc-arbetsgrupp för grundläggande 
rättigheter och medborgarskap till en permanent arbetsgrupp, som kan arbeta parallellt 
med arbetsgruppen för de mänskliga rättigheterna (COHOM) och uppmanar 
kommissionen att inrätta en särskild kommissionsledamotspost med ansvar för mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter.

3. Europaparlamentet är oroat över att det internationella samarbetet i kampen mot terrorism 
ofta skett på bekostnad av skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och anser att EU, när det gäller mänskliga rättigheter, bör vidta kraftfullare 
åtgärder på det internationella planet för att främja en strategi som grundar sig på 
fullständig respekt för internationella normer och skyldigheter på människorättsområdet.

4. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att genomföra de 
rekommendationer som tas upp i dess resolution av den 14 februari 2007 om 
CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av 
fångar1, som syftar till att reda ut medlemsstaternas roll i det illegala förfarandet med 
extraordinära överlämnanden och att se till att unionen och medlemsstaterna i framtiden 
inte kommer att vara inblandade i liknande brott mot de mänskliga rättigheterna.

5. Europaparlamentet erinrar om sina resolutioner som uppmärksammar på kränkningarna av 
mänskliga rättigheter i fånglägret i Guantanamo Bay och uppmanar EU:s institutioner och 
medlemsstaterna att fortsatt vidta åtgärder för att få till stånd en stängning av detta 
fångläger med hänvisning till att dess blotta existens sänder ut negativa signaler om hur 
terrorismen ska bekämpas. Rådet och kommissionen uppmanas därför att stödja ett 
internationellt initiativ för att förmå Förenta staternas regering att i enlighet med folkrätten 
ge fångarna antingen en rättvis rättegång eller frige dem, erbjuda dem flyktingstatus och 
ge dem fristad i antingen USA, EU eller någon annanstans för att undvika att de sänds 
tillbaka till länder där de löper stor risk för att utsättas för tortyr eller förföljelse.

6. Europaparlamentet uppmuntrar EU att anta ett mer övergripande och integrerat 
förhållningssätt gentemot tortyr och inte se det som en isolerad företeelse. Parlamentet 
uppmanar EU att överväga ett bredare spektrum med tänkbara åtgärder i kampen mot 
tortyr, omfattande såväl förebyggande av tortyr och bistånd till offer som kampen mot 
straffrihet. Medlemsstaterna uppmanas även att avsätta nödvändiga resurser för stöd till 
och rehabilitering av tortyroffer.

7. Europaparlamentet uppmuntrar EU att även fortsättningsvis arbeta för att stärka det 
gemensamma området med säkerhet, frihet och rättvisa, genom vilket man med en 
enhetlig invandringspolitik kan lyckas åstadkomma bästa möjliga skydd för de rättigheter 
som tillkommer de tredjelandsmedborgare som flyttar till EU:s territorium. Parlamentet 
konstaterar att i vissa medlemsstater är bestämmelserna om ett område med säkerhet, 
frihet och rättvisa inte bindande. 

1 EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 309.
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8. Europaparlamentet noterar de nya lagstiftningspaketen inom området laglig invandring, 
gränskontroll och olagligt arbete. Parlamentet konstaterar att EU bör föra en gemensam 
migrationspolitik som inriktar sig på migranters rättigheter, möjligheter till legal 
invandring och bekämpa organiserad människohandel.

9. Europaparlamentet beklagar att det inte gjorts några analyser av läget i fråga om de 
mänskliga rättigheterna i samband med migration inom EU.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att de mänskliga rättigheterna 
och grundläggande friheterna respekteras fullt ut när det gäller asylsökande och 
invandrare oavsett om de befinner sig lagligt eller olagligt inom EU:s territorium vilket 
utgör en förutsättning för att EU:s människorättspolitik inom och utanför EU ska vara 
trovärdig.

11. Europaparlamentet erinrar om att syftet med att skapa en gemensam asylpolitik måste vara 
att skydda individer och inte att reducera antalet asylansökningar eller överföra dem till 
tredjeländer som missköter sig när det gäller de mänskliga rättigheterna.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra sin asylpolitik så att den 
innefattar kvinnor som riskerar att utsättas för könsstympning och att eliminera allt våld 
i samband med detta.

13. Europaparlamentet ogillar de argument som förs fram av vissa medlemsstater och som 
grundas på traditionella, kulturella eller religiösa värderingar för att dra sig undan 
skyldigheten att eliminera våld mot kvinnor, framför allt våld som hänger samman med 
kvinnlig könsstympning.

14. Europaparlamentet anser att en stärkning av kvinnors egenmakt genom att garantera dem 
full tillgång till information, tjänster och basvaror som avser sexuell och reproduktiv hälsa 
ger kvinnor ett bättre utgångsläge för att kunna kräva säker sex och skydda sig mot 
sexuellt överförbara sjukdomar, däribland hiv/aids.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja 
genomförandet av informationskampanjer om jämställdhet och bekämpa könsrelaterat 
våld och diskriminering av kvinnor.

16. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att i sina strategier inkludera 
åtgärder för att garantera att barns rättigheter skyddas och att handeln med barn bekämpas 
liksom alla former av utnyttjande av barn, däribland barnarbete.

17. Europaparlamentet uppmärksammar på den diskriminering och den våldsamma förföljelse 
som förekommer i vissa länder på grund av sexuell läggning. Europaparlamentet 
uppmanar EU:s institutioner och medlemsstaterna att utrota och vidta rättsliga åtgärder 
mot alla former av könsrelaterad diskriminering och diskriminering på grund av sexuell 
läggning inom EU.

18. Europaparlamentet är ytterst oroat över situationen för tredjelandsmedborgare som 
ansöker om flyktingstatus med hänvisning till sexuell läggning, som exempelvis 
Mehdi Kazemi och Pegah Emambakhsh, som eventuellt kommer att återsändas från 
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Förenade kungariket till Iran där de kan bli avrättade. Utvisning av personer till ett 
tredjeland där de riskerar att bli förföljda, torteras eller dödas utgör ett brott mot 
europeiska och internationella åtaganden på människorättsområdet. EU:s institutioner och 
berörda medlemsstater uppmanas att hitta en lösning för att dessa två personer inte 
kommer att återsändas till Iran och att övervaka och utvärdera tillämpningen 
i medlemsstaterna av EU:s asyllagstiftning. Kommissionen uppmanas att ta upp och lösa 
dessa frågor genom de tilltänkta ändringarna av rådets förordning (EG) nr 343/2003 av 
den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som 
har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in 
i någon medlemsstat1 och rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om 
miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som 
flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om 
dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet2.

19. Europaparlamentet uppmanar rådets ordförandeskap att organisera forumet för mänskliga 
rättigheter för icke-statliga organisationer så att det civila samhället och 
EU-institutionerna också kan föra djupgående diskussioner om skyddet för de mänskliga 
rättigheterna inom medlemsstaterna.

20. Europaparlamentet välkomnar faktumet att det ordinarie lagstiftningsförfarandet (tidigare 
medbeslutandeförfarandet) i Lissabonfördraget utvidgas till att omfatta flera 
politikområden inom området för rättvisa, frihet och inrikesfrågor, varigenom parlamentet 
kommer att spela en större roll i frågor som påverkar skyddet av de mänskliga 
rättigheterna inom och utanför EU.

21. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att underlätta utarbetandet av 
mekanismer för den europeiska grannskapspolitiken eftersom denna har en stor betydelse 
för skyddet och främjandet av mänskliga rättigheter, rättstatsprincipen och demokratiska 
reformer samt för att sprida människorättsvärderingar och öka kapaciteten på detta 
område.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att även fortsättningsvis arbeta för att 
försvara och främja de grundläggande rättigheterna utanför EU.

1 EUT L 50, 25.2.2003, s. 1.
2 EUT L 304, 30.9.2004, s. 12.
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