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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het 
beleid van de Europese Unie ter zake
(2014/2216(INI))

Het Europees Parlement,

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

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en zijn resolutie van 27 
november 2014 over het 25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind1,

– gezien de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties van 8 september 20002, het 
VN-ontwikkelingsprogramma voor de periode na 2015 en de resoluties van de 
Algemene Vergadering,

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

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

– gezien artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

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

– gezien het strategisch kader en het actieplan van de EU voor mensenrechten en 
democratie3, die op 25 juni 2012 door de Raad Buitenlandse Zaken zijn goedgekeurd,

– gezien het jaarverslag van de EU over de mensenrechten en democratie in de wereld in 
2013, dat op 23 juni 2014 door de Raad is aangenomen,

– gezien het jaarverslag over de voornaamste aspecten en de fundamentele keuzen op het 
gebied van het GBVB in 2013, dat op 22 juli 2014 door de Raad is aangenomen,

– gezien het jaarverslag 2014 van de Commissie over het beleid van de Europese Unie op 
het gebied van ontwikkelingshulp en externe steun en de uitvoering daarvan in 2013 
(COM(2014)0501), dat op 13 augustus 2014 werd aangenomen, en de begeleidende 
documenten, 

– gezien zijn resolutie van 11 december 2013 over het jaarverslag over mensenrechten en 
democratie in de wereld in 2012 en het beleid van de Europese Unie ter zake4,

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0070.
2 A/RES/55/2.
3 Document 11855/2012 van de Raad.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0575.
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– gezien de EU-richtsnoeren over mensenrechtenkwesties,

– gezien de conclusies van de Raad van 23 juni 2014 over de tiende verjaardag van de 
EU-richtsnoeren over mensenrechtenverdedigers,

– gezien zijn resolutie van 17 juni 2010 over het beleid van de Europese Unie ten aanzien 
van mensenrechtenverdedigers1,

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

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2014 over de prioriteiten van de EU voor de 25e 
zitting van de VN-Raad voor de mensenrechten2,

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 2 april 2014 over de 69e zitting van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties3,

– gezien zijn resolutie van 17 november 2011 over steun van de EU voor het 
Internationaal Strafhof: aangaan van uitdagingen en overwinnen van moeilijkheden4,

– gezien zijn resolutie van 17 juli 2014 over het misdrijf agressie5,

– gezien zijn resolutie van 7 juli 2011 over het externe beleid van de EU ter bevordering 
van democratie6,

– gezien zijn resolutie van 13 juni 2013 over vrijheid van pers en media in de wereld7, 

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid van 8 maart 2011 getiteld "Een partnerschap voor democratie en 
gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse Zeegebied" (COM(2011)0200),

– gezien de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN van 20 december 2012 
over een moratorium op de doodstraf8, 

– gezien zijn resolutie van 11 maart 2014 over het wereldwijd uitbannen van foltering9,

– gezien zijn resolutie van 17 juni 2010 over de uitvoering van Verordening (EG) 
nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die 
gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, 

1 PB C 236 E van 12.8.2011, blz. 69.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0252.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0259.
4 PB C 59 E van 28.2.2012, blz. 150.
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0013.
6 PB C 33 E van 5.2.2013, blz. 165.
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0274.
8 A/RES/67/176.
9 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0206.



RR\1050971NL.doc 5/83 PE541.530v01-00

NL

onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing1 ,

– gezien resoluties 1325, 1820, 1888, 1889 en 1960 van de VN-Veiligheidsraad over 
vrouwen, vrede en veiligheid,

– gezien het verslag over de indicatoren van de EU voor een alomvattende benadering van 
de uitvoering door de EU van de resoluties 1325 en 1820 van de VN-Veiligheidsraad 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid, dat op 13 mei 2011 door de Raad is aangenomen,

– gezien de richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten ter uitvoering van het 
kader "Protect, Respect and Remedy" van de Verenigde Naties, die door de VN-Raad 
voor de mensenrechten in resolutie 17/4 van 16 juni 2011 zijn goedgekeurd,

– gezien de ICT-sectorgids over de uitvoering van de VN-richtsnoeren inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten (ICT (information and communication technologies) 
Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights), die door de Commissie op 17 juni 2013 is gepubliceerd,

– gezien de resolutie van de VN-Mensenrechtenraad van 26 juni 2014 waarin wordt 
opgeroepen tot de oprichting van een intergouvernementele werkgroep met een 
onbeperkte samenstelling met als mandaat "de ontwikkeling van een internationaal, 
juridisch bindend instrument voor de regulering, in het kader van het internationaal 
recht met betrekking tot de rechten van de mens, van de activiteiten van transnationale 
en andere ondernemingen",

– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in het kader van internationale handelsovereenkomsten2,

– gezien zijn resolutie van 14 februari 2006 over de mensenrechten- en de 
democratieclausule in door de Europese Unie gesloten overeenkomsten3,

– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over mensenrechten, sociale en ecologische 
normen in internationale handelsovereenkomsten4,

– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over internationaal handelsbeleid in de 
context van de klimaatveranderingsvereisten5,

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

– gezien zijn resolutie van 25 november 2014 over de EU en het mondiaal 
ontwikkelingskader voor de periode na 20156,

1  PB C 236 E van 12.8.2011, blz. 107.
2 PB C 99 E van 3.4.2012, blz.101. 
3 PB C 290 E van 29.11.2006, blz. 107.
4 PB C 99 E van 3.4.2012, blz.31. 
5 PB C 99 E van 3.4.2012, blz.94. 
6  Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0059.
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– gezien zijn resolutie van 10 oktober 2013 over discriminatie op grond van kaste1,

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid van woensdag 5 maart 2014 over het verantwoord betrekken van 
mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden: naar een geïntegreerde EU-strategie 
(JOIN(2014)0008),

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie,

– gezien zijn resolutie van 8 oktober 2013 over corruptie in de publieke en de private 
sector: het effect op de mensenrechten in derde landen2,

– gezien de conclusies van de Raad over de brede aanpak van de EU van 12 mei 2014,

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 18 april 2013 over het VN-beginsel van 
"verantwoordelijkheid tot bescherming" (Responsibility to Protect, R2P)3,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en de adviezen van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid (A7-0023/2015),

A. overwegende dat in artikel 21 VEU het engagement van de Unie wordt versterkt om een 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid te ontwikkelen op basis van de 
beginselen van de democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van 
de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de eerbiediging van de menselijke 
waardigheid, het bevorderen van het internationaal recht en de rechtspraak en de 
eerbiediging van de beginselen van gelijkheid en solidariteit en de naleving van de 
beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en het internationaal recht; overwegende dat artikel 
6, lid 2, VEU, luidt: "De Unie treedt toe tot het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden";

B. overwegende dat krachtens artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) de handelspolitiek van de Unie wordt gevoerd in het kader van 
de beginselen en doelstellingen van het externe optreden van de Unie;

C. overwegende dat de eerbiediging, de bevordering en de vrijwaring van de universaliteit 
en ondeelbaarheid van de mensenrechten hoekstenen zijn van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU; overwegende dat de universaliteit van de mensenrechten 
ernstig in twijfel wordt getrokken door een aantal autoritaire regimes, met name in 
multilaterale fora;

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0420.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0394.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0180.
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D. overwegende dat meer dan de helft van de wereldbevolking nog steeds onder 
ondemocratische regimes leeft en overwegende dat de voorbije jaren de vrijheid op 
mondiaal niveau voortdurend is afgenomen;

E. overwegende dat democratische regimes niet alleen worden gekenmerkt door het 
organiseren van verkiezingen, maar ook door de eerbiediging van de rechtsstaat, 
vrijheid van meningsuiting, de eerbiediging van de mensenrechten en de aanwezigheid 
van een onafhankelijk gerechtelijk apparaat en onpartijdig bestuur;

F. overwegende dat de geloofwaardigheid van de EU op het vlak van externe betrekkingen 
en op het internationale toneel erop vooruit zal gaan, als er tussen haar interne en haar 
externe beleid meer samenhang komt met betrekking tot de democratie en de 
mensenrechten; 

G. overwegende dat de nieuwe vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) heeft verklaard dat 
de mensenrechten één van haar overkoepelende prioriteiten zullen zijn en dat zij van 
plan is de mensenrechten te gebruiken als een leidraad voor alle betrekkingen met derde 
landen; overwegende dat zij eveneens het engagement van de EU heeft herhaald om de 
mensenrechten op alle gebieden van buitenlandse betrekkingen "zonder uitzondering" te 
bevorderen; overwegende dat de goedkeuring van het nieuwe EU-actieplan voor 
mensenrechten en democratie en de hernieuwing van het mandaat van de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten op de EU-agenda van begin 2015 
zullen staan;

H. overwegende dat de Raad op 23 juni 2014 het jaarverslag van de EU over de 
mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 heeft aangenomen, waarin het eerste 
volledige jaar van de tenuitvoerlegging van het strategisch kader en het actieplan van de 
Europese Unie voor mensenrechten en democratie wordt besproken; overwegende dat 
2013 eveneens het eerste volledige jaar van het nieuwe mandaat van de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten was; overwegende dat de persoon 
die de functie van speciale vertegenwoordiger voor de mensenrechten bekleedt, tot taak 
heeft bij te dragen aan de coördinatie van de activiteiten van de Unie met als doel dat 
haar werkzaamheden op het gebied van bevordering van de wereldwijde naleving van 
de mensenrechten, en met name van de rechten van vrouwen, beter worden doorgrond 
en meer bekendheid krijgen;

I. overwegende dat het jaarverslag van de EU over de mensenrechten en democratie in de 
wereld in 2013 en gebeurtenissen die na de verslagperiode hebben plaatsgehad, er sterk 
aan herinneren dat een grote menselijke prijs wordt betaald voor de niet-eerbiediging 
van de mensenrechten; overwegende dat er voor de EU aan die niet-eerbiediging van de 
mensenrechten in derde landen nefaste gevolgen vasthangen, wanneer de niet-
eerbiediging van de mensenrechten en het gebrek aan legitieme democratische 
participatie leiden tot instabiliteit, falende staten, humanitaire crises en gewapende 
conflicten, fenomenen waarop de EU moet reageren;

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

K. overwegende dat de Europese Unie en de lidstaten sinds de oprichting van het 
Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) trouwe bondgenoten van het 
ICC zijn, het financiële, politieke, diplomatieke en logistieke steun verschaffen, de 
universaliteit van het Statuut van Rome bevorderen en de integriteit ervan verdedigen 
teneinde de onafhankelijkheid van het ICC te verstevigen;

L. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 17 juli 2014 zijn sterke steun heeft 
herhaald voor de goedkeuring van de Kampala-amendementen op het Statuut van Rome 
van het Internationaal Strafhof, met inbegrip van het amendement over het misdrijf 
agressie, en alle EU-lidstaten heeft verzocht de Kampala-amendementen te ratificeren 
en hun nationale wetgeving ermee in overeenstemming te brengen; overwegende dat het 
amendement over het misdrijf agressie op internationaal niveau zal bijdragen aan de 
rechtsstaat alsook aan wereldwijde vrede en veiligheid door het illegaal gebruik van 
geweld te ontmoedigen en aldus proactief bij te dragen aan de voorkoming van 
dergelijke misdrijven en aan de consolidering van duurzame vrede;

M. overwegende dat tijdens de 59e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de 
Vrouw, die van 9 tot 20 maart 2015 in New York wordt gehouden, aandacht zal worden 
besteed aan de follow-up van de verklaring van Peking en het bijbehorende 
actieprogramma, met inbegrip van de huidige uitdagingen die een belemmering vormen 
voor de tenuitvoerlegging ervan en zo ook voor het bereiken van gendergelijkheid en 
voor de versterking van de positie van vrouwen, en dat ook aandacht zal worden besteed 
aan de mogelijkheden voor het bereiken van gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen in de agenda voor de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling 
(Millennium Development Goals, MDG) voor de periode na 2015;

N. overwegende dat gratis lager onderwijs voor alle kinderen een grondrecht is dat in het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989 is vastgesteld; overwegende dat 
onderwijs voor zowel kinderen als volwassenen armoede en kindersterfte helpt terug te 
dringen en goede milieupraktijken helpt te bevorderen; overwegende dat toegang tot 
onderwijs voor iedereen integrerend deel vormt van de MDG aangaande 
gendergelijkheid, met name wat de voltooiing van het basisonderwijs betreft; 
overwegende dat er nog een lange weg moet worden afgelegd voor de verwezenlijking 
van deze doelstelling;

O. overwegende dat tijdens gewapende conflicten vrouwen en kinderen (waaronder 
vrouwelijke en minderjarige vluchtelingen), asielzoekers en staatlozen tot de meest 
kwetsbare groepen in de samenleving behoren en dat ontheemde jonge meisjes tijdens 
humanitaire crises aan beduidend meer risico's worden blootgesteld;

P. overwegende dat geen enkele vorm van discriminatie van of geweld tegen vrouwen, 
zoals seksueel misbruik, genitale verminking van vrouwen, gedwongen huwelijken, 
zogeheten eremoorden, seksuele uitbuiting van vrouwen voor commerciële doeleinden, 
en huiselijk geweld, te rechtvaardigen valt op grond van politieke, maatschappelijke, 
religieuze of culturele factoren of op grond van de tradities van volkeren of stammen;



RR\1050971NL.doc 9/83 PE541.530v01-00

NL

Q. overwegende dat er een duidelijk verband bestaat tussen corruptie en schendingen van 
de mensenrechten; overwegende dat corruptie in de openbare en de particuliere sector 
ongelijkheid en discriminatie veroorzaakt en verergert, en zo dus het gelijke genot van 
burger-, politieke, economische, sociale en culturele rechten verhindert; overwegende 
dat bewezen is dat gevallen van corruptie vaak verband houden met 
mensenrechtenschendingen, machtsmisbruik en het ontbreken van 
verantwoordingsplicht;

R. overwegende dat arbeidsrechten en vakbondsrechten in de hele wereld fel onder vuur 
liggen, terwijl de werkwijzen van bedrijven een diepe impact hebben op de rechten van 
werknemers, gemeenschappen en consumenten in en buiten Europa; overwegende dat 
landen door internationaal recht inzake de mensenrechten verplicht zijn de 
mensenrechten te beschermen, ervoor te zorgen dat de activiteiten van bedrijven in hun 
rechtsgebied de mensenrechten niet schenden en dat slachtoffers doeltreffende vormen 
van genoegdoening ter beschikking hebben;

S. overwegende dat de bedrijfswereld een belangrijke rol speelt in het bevorderen van de 
mensenrechten en dat dergelijke inspanningen zeer wenselijk zijn en door 
overheidsinstellingen wereldwijd ondersteund moeten worden; overwegende dat het 
bevorderen van de mensenrechten beschouwd moet worden als een platform voor 
samenwerking tussen overheden en de particuliere sector;

T. overwegende dat het aan derde landen toegekende SAP+ (stelsel van algemene 
preferenties plus) een clausule met betrekking tot de naleving van de internationale 
verdragen inzake mensenrechten en arbeidsrechten vereist;

U. overwegende dat in artikel 16 van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (UVRM) is bepaald dat mannen en vrouwen van huwbare leeftijd zonder enige 
beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, het recht hebben om te huwen 
en een gezin te stichten en dat zij gelijke rechten hebben wat het huwelijk betreft, 
tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan, en dat een huwelijk alleen wordt 
gesloten met de vrije en volledige instemming van de aanstaande echtgenoten;

V. overwegende dat in artikel 14 van de UVRM het recht van elke persoon wordt erkend 
om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging; overwegende dat in 
het VN-Verdrag betreffende de status van vluchtelingen duidelijk wordt bepaald dat alle 
vluchtelingen recht hebben op speciale bescherming en geen enkel land een vluchteling 
mag uitzetten of terugleiden naar een grondgebied waar zijn leven of vrijheid bedreigd 
zou worden;

W. overwegende dat overeenkomstig artikel 18 van de UVRM eenieder recht heeft op 
vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; overwegende dat het aantal incidenten 
die verband houden met de vrijheid van godsdienst of geloof sterk is gestegen, onder 
andere als gevolg van het toenemende aantal conflicten met een religieuze dimensie;

X. overwegende dat artikel 25 van de UVRM bepaalt dat eenieder recht heeft op een 
levensstandaard die toereikend is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn 
gezin, en dat moeder en kind recht hebben op bijzondere zorg en bijstand, waaronder 
medische verzorging; overwegende dat het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, 
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het mensenrechtenverdrag dat door het grootste aantal landen is geratificeerd, zijn 25-
jarig bestaan viert; overwegende dat resolutie 26/28 van de Mensenrechtenraad (MRR) 
oproept om tijdens de volgende vergadering van het Sociaal Forum van de MRR de 
aandacht te vestigen op toegang tot geneesmiddelen in het kader van het recht van 
eenieder op het hoogst mogelijke niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid; 
overwegende dat de statuten van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health 
Organisation, WHO) bepalen dat het genieten van het hoogst mogelijke niveau van 
gezondheid een van de grondrechten van ieder mens is, zonder onderscheid naar ras, 
godsdienst, politieke overtuiging of economische of sociale situatie;

Y. overwegende dat door de gevolgen van klimaatsverandering, zoals stijgende 
temperaturen, stijgende zeeniveaus en extremere weersomstandigheden, de uitdagingen 
van globale instabiliteit zullen intensiveren en het risico op ernstige 
mensenrechtenschendingen dus ook zal toenemen;

Z. overwegende dat de toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen een 
grondrecht is dat voortvloeit uit het recht op een toereikende levensstandaard en 
onlosmakelijk verbonden is met het recht op het hoogst mogelijke niveau van 
lichamelijke en geestelijke gezondheid, alsook met het recht op leven en menselijke 
waardigheid; overwegende dat ongeveer 2,6 miljard mensen − de helft van de bevolking 
van de ontwikkelingslanden − niet eens beschikken over een "verbeterde" latrine en 1,1 
miljard mensen geen toegang hebben tot enige vorm van drinkwater;

Aa. overwegende dat dit verslag, dat wordt opgesteld als antwoord op het door de Raad 
aangenomen jaarverslag van de EU over de mensenrechten en democratie in de wereld 
in 2013, een toekomstgerichte analyse is van de EU-activiteiten op dit vlak; 
overwegende dat het Parlement in zijn resoluties over de vorige jaarverslagen en over 
de herziening van de mensenrechtenstrategie van de EU heeft onderstreept dat 
voortdurend moet worden gereflecteerd over zijn eigen praktijken in verband met het 
integreren van mensenrechten in zijn activiteiten, over de follow-up van zijn dringende 
resoluties waarin inbreuken op de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat 
worden veroordeeld, alsook over de follow-up van de clausules aangaande democratie 
en mensenrechten in alle overeenkomsten tussen de EU en derde landen;

Een centrale plaats voor de mensenrechten in het externe beleid van de EU

1. herinnert eraan dat in de preambule van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie wordt bevestigd dat de Unie "de mens en de menselijke waardigheid 
centraal stelt in haar optreden";

2. vraagt alle EU-instellingen en -lidstaten de mensenrechten een centrale plaats te geven 
in de betrekkingen van de EU met alle derde landen, met inbegrip van haar strategische 
partners en in alle verklaringen en vergaderingen op hoog niveau; benadrukt dat het EU-
mensenrechtenbeleid op doeltreffende, samenhangende en coherente wijze moet worden 
uitgevoerd, in overeenstemming met de duidelijke verplichtingen van artikel 21 VEU en 
van het strategisch kader van de EU voor mensenrechten en democratie; looft de nieuwe 
VV/HV omdat zij openlijk en vastbesloten haar engagement voor de uitvoering van 
deze beginselen heeft getoond;
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3. benadrukt dat de lidstaten met één stem moeten spreken om de ondeelbaarheid, 
onschendbaarheid en universaliteit van de mensenrechten te steunen, en alle 
internationale door de VN vastgestelde mensenrechteninstrumenten moeten ratificeren; 
dringt er bij de EU op aan de ondeelbaarheid en onschendbaarheid van de 
mensenrechten te waarborgen, met inbegrip van de mensenrechten in het Internationaal 
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, overeenkomstig artikel 21 
VEU; verzoekt de EU universele mensenrechtennormen te blijven bevorderen als basis 
voor haar betrekkingen met derde landen en regionale organisaties, zowel tijdens 
politieke besprekingen als tijdens mensenrechtendialogen en handelsbesprekingen;

4. is verheugd over het besluit van de Commissie om de rechtsstaat centraal te stellen in 
het uitbreidingsproces; dringt er bij de EU op aan de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen ter bescherming van de mensenrechten en de rechten van personen die tot 
minderheden behoren, gedurende het uitbreidingsproces nauwlettend te volgen;

5. waarschuwt er echter voor dat het voortdurend uitbreiden van de lijst van 
mensenrechten en het opnemen van ideologisch of politiek controversiële kwesties 
onbedoelde gevolgen kan hebben en er uiteindelijk toe kan leiden dat het idee van de 
universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten niet langer algemeen 
ondersteund wordt;

6. wijst erop dat naast het menselijk lijden de EU ook oog moet hebben voor alle gevolgen 
van de niet-eerbiediging van de mensenrechten, wanneer deze in combinatie met het 
gebrek aan legitieme democratische participatie leidt tot instabiliteit, falende staten, 
humanitaire crises of gewapende conflicten, fenomenen die de inspanningen van de EU 
voor ontwikkeling ondermijnen en waarop de EU of de lidstaten moeten reageren in het 
kader van het buitenlands en veiligheidsbeleid; is in dit verband tevreden over de 
recente inspanningen van de EU om mensenrechtenschendingen in de 
vroegtijdigewaarschuwingsmatrix in verband met crisispreventie op te nemen; vraagt 
echter om een sterkere preventieve actie en dringt er bij de VV/HV, de Commissie en de 
lidstaten op aan een op de mensenrechten gebaseerd crisispreventie-element te 
ontwikkelen dat moet worden toegevoegd aan de alomvattende EU-aanpak van externe 
conflicten en crisissituaties en moet worden opgenomen in de komende herziening van 
de Europese veiligheidsstrategie;

7. is van mening dat de EU, met inbegrip van haar delegaties, vroegtijdige 
waarschuwingssignalen moet opvangen, zoals onderdrukking van minderheden en 
schendingen van de mensenrechten, die wijzen op mogelijke conflicten en humanitaire 
rampen; roept de EU ertoe op beste praktijken te ontwikkelen voor de bevordering en 
bescherming van de mensenrechten in de nasleep van rampen en conflicten, met 
bijzondere aandacht voor personen met een handicap, vrouwen en kinderen en andere 
kwetsbare groepen, door gegevens te verschaffen en relevante maatregelen te treffen in 
verband met concrete verwijzingen naar personen met een handicap, de beschikbaarheid 
van risicobeperkingsplannen die gehandicapten omvatten, opleidingen voor al het 
relevante dienstverlenend personeel en het deel van de noodopvangplaatsen en 
hulpcentra dat aan deze personen is aangepast, met de nadruk op de integratie van het 
mensenrechtenvraagstuk in hulp-, herstel- en wederopbouwactiviteiten, rekening 
houdend met de humanitaire beginselen van menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit 
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en onafhankelijkheid en de op behoeften gebaseerde aanpak van humanitaire bijstand;

8. spoort de Unie aan om te zorgen voor synergieën tussen de verschillende 
steunmogelijkheden die worden geboden door het Stabiliteitsinstrument, het Europees 
Instrument voor democratie en mensenrechten (European Instrument for Democracy 
and Human Rights, EIDHR) en het Europees Fonds voor Democratie;

9. is uiterst bezorgd over het toenemend aantal mensenrechtenschendingen als gevolg van 
terrorisme wereldwijd; verwijst naar een verslag uit 2014 waaruit bleek dat de 
terroristische activiteit tussen 2012 en 2013 met 62 % is toegenomen en dat het aantal 
landen dat te maken heeft gehad met terrorisme waarbij meer dan vijftig doden zijn 
gevallen, is uitgebreid van 15 naar 24; dringt er bij de VV/HV en de EDEO op aan om, 
aangezien de terroristische activiteit is toegenomen, beter en doeltreffender met 
overheden samen te werken in de strijd tegen alle vormen van terrorisme;

10. blijft erbij dat het ontkennen van genocide en andere misdrijven tegen de menselijkheid, 
evenals racisme, vreemdelingenhaat of religieuze haat een duidelijke schending van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden vormen, en als zodanig moeten worden 
veroordeeld;

11 roept de VV/HV, Federica Mogherini, en de ministers van Buitenlandse Zaken van de 
EU op om het debat over de inspanningen van de EU voor de vrijlating van 
mensenrechtenverdedigers, journalisten, politieke activisten en andere personen die hun 
rechten vreedzaam uitoefenen, regelmatig op de agenda van de Raad Buitenlandse 
Zaken te zetten;

Het EU-jaarverslag over de mensenrechten en democratie in de wereld als het rapportage-
instrument voor het EU-beleid inzake mensenrechten en democratie

12. verwelkomt de aanneming door de Raad van het jaarverslag van de Europese Unie over 
mensenrechten en democratie in de wereld in 2013; nodigt de nieuwe VV/HV uit een 
engagement aan te gaan voor de toekomst om deel te nemen aan de twee jaarlijkse 
debatten over het EU-beleid inzake mensenrechten en democratie tijdens de plenaire 
vergaderingen van het Parlement, het EU-verslag voor te stellen en te reageren op het 
verslag van het Parlement;

13. acht het betreurenswaardig dat de Commissie geen schriftelijk antwoord heeft gegeven 
op de resolutie van het Europees Parlement over het jaarverslag inzake mensenrechten 
en democratie in de wereld in 2012 en meent dat deze schriftelijke antwoorden uiterst 
belangrijk zijn voor de interinstitutionele samenwerking op dit vlak en niet kunnen 
worden vervangen door een debat in de plenaire vergadering, aangezien daar minder tijd 
is voor reflectie en voor stelselmatige bespreking van alle door het Europees Parlement 
naar voren gebrachte punten;

14. looft de EDEO en de Commissie voor hun alomvattende en duidelijke verslaglegging 
over de EU-acties tijdens de verslagperiode; herhaalt echter zijn standpunt dat de 
landenverslagen een overzicht moeten bieden van belangrijke positieve en negatieve 
trends en de doeltreffendheid van de acties van de EU moeten evalueren; wijst erop dat 
een uitvoerigere openbare verslaglegging, met name op basis van de prioriteiten en 
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indicatoren die zijn geïdentificeerd in de tot nu toe vertrouwelijke landenstrategieën 
inzake mensenrechten van de EU, zou moeten leiden tot meer samenhang op het vlak 
van de tenuitvoerlegging van de voorwaarden inzake de mensenrechten of een 
consistentere beoordeling van de impact van het EU-beleid op de mensenrechten;

15. blijft van mening dat de EU-instellingen samen moeten streven naar een verbetering van 
het format van het verslag over de mensenrechten en democratie in de wereld zodat het 
een groot publiek kan bereiken, maar de alomvattendheid als uitvoeringsverslag over 
het strategisch kader en het actieplan van de Europese Unie voor mensenrechten en 
democratie behouden blijft; herhaalt dat het Parlement bereid is deel te nemen aan een 
actieve en constructieve samenwerking tussen de EU-instellingen ter voorbereiding van 
de toekomstige verslagen; herhaalt zijn verzoek om in het jaarverslag een hoofdstuk op 
te nemen over de tenuitvoerlegging van het actieplan door de lidstaten;

De tenuitvoerlegging van het strategisch kader en het actieplan van de Europese Unie

16. herhaalt zijn tevredenheid over het strategisch kader en het actieplan van de Europese 
Unie voor mensenrechten en democratie, die in 2012 door de Raad werden goedgekeurd 
en die het als een belangrijke mijlpaal beschouwt voor een koerswijziging op het vlak 
van ontwikkelingsbeleid en als herbevestiging van het engagement van de EU ten 
aanzien van de verdragsverplichting om de mensenrechten te integreren in het hele 
externe beleid van de EU "zonder uitzondering";

17. herinnert eraan dat de mensenrechten een essentieel onderdeel zijn geworden van het 
externe optreden van de Europese Unie en een werkelijk onderdeel van haar identiteit in 
haar bilaterale, multilaterale en institutionele betrekkingen;

18. waardeert de inspanningen van de EDEO en de Commissie om verslag uit te brengen 
aan het Parlement over de tenuitvoerlegging van het eerste actieplan van de Europese 
Unie voor mensenrechten en democratie; verzoekt de VV/HV en de EDEO de lidstaten, 
de Commissie, het Parlement, het maatschappelijk middenveld en regionale en 
internationale organisaties te betrekken bij de herziening en de raadplegingen die 
moeten resulteren in de goedkeuring van een nieuw actieplan, dat begin 2015 in 
werking moet treden; is verheugd over de discussies die ertoe moeten leiden dat in het 
nieuwe actieplan de prioriteiten binnen de doelstellingen duidelijker worden gesteld en 
dat de begrijpelijkheid, doelmatigheid en coherentie van dit instrument van het 
buitenlands beleid van de Europese Unie wordt verbeterd, maar waarschuwt dat het 
toepassingsgebied van het actieplan niet mag worden ingeperkt en het ambitieniveau op 
het vlak van het integreren van de mensenrechten in alle EU-beleidsdomeinen niet mag 
worden verlaagd;

19. spoort alle actoren van het externe optreden van de EU ertoe aan voldoende betrokken 
te zijn bij het buitenlands beleid van de EU op het gebied van mensenrechten en de 
verschillende beschikbare instrumenten en wil dat ervoor gezorgd wordt dat deze 
actoren altijd en overal rekening houden met de mensenrechten, onder meer door het 
regelmatig organiseren van opleidingen over mensenrechten voor betrokken 
ambtenaren;

20. uit zijn specifieke bekommernis over de uitvoering van de in het strategisch kader 
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gedane belofte om "de mensenrechten een centrale plaats te geven in de betrekkingen 
van de EU met alle derde landen, met inbegrip van haar strategische partners"; dringt er 
dan ook bij de VV/HV en de EDEO op aan gerichte aandacht te besteden aan het 
nakomen van deze belofte en ervoor te zorgen dat mensenrechten en democratie worden 
geïntegreerd in de betrekkingen van de EU met haar strategische partners in centrale 
gelegenheden zoals topvergaderingen en conclusies van de Raad; beveelt voorts aan dat 
wanneer een partnerland waarmee een overeenkomst is afgesloten, de mensenrechten op 
ernstige wijze schendt, de EU doeltreffender optreedt bij de uitvoering van de passende 
sancties zoals vastgelegd in de mensenrechtenclausules van de overeenkomst, met 
inbegrip van een eventuele (tijdelijke) opschorting van de overeenkomst;

21. roept de VV/HV op om in samenwerking met alle commissarissen een programma op te 
stellen dat mensenrechten in verschillende activiteiten van de EU integreert, met name 
op het gebied van ontwikkeling, migratie, milieu, werkgelegenheid, 
gegevensbescherming op het internet, handel, investeringen, technologie en het 
bedrijfsleven;

22. is verheugd over de publieke verklaring van de VV/HV dat de EU haar strategie met al 
haar strategische partners, ook met China en Rusland, moet herzien, en roept haar op 
om tijdens haar mandaat een prioriteit te maken van de mensenrechten in deze landen, 
door te verduidelijken dat ernstige schendingen van de mensenrechten de bilaterale 
betrekkingen tussen de EU en haar strategische partners ondermijnen;

Het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de EU voor mensenrechten

23. erkent het belang van het mandaat van de allereerste speciale vertegenwoordiger van de 
EU (SVEU) voor mensenrechten en looft de huidige houder van het mandaat voor het 
tot nog toe verrichte werk; moedigt de SVEU aan de zichtbaarheid en betrokkenheid 
van de EU bij multilaterale en regionale mensenrechtenmechanismen (de VN, de Raad 
van Europa, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de 
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de Associatie van Zuidoost-
Aziatische staten, de Afrikaanse Unie, de Organisatie van Islamitische Samenwerking) 
te blijven verhogen, de belangrijkste thematische prioriteiten van de EU te blijven 
bevorderen, met inbegrip van die in de recent aangenomen EU-
mensenrechtenrichtsnoeren, te blijven werken aan het stimuleren van het 
maatschappelijk middenveld in de hele wereld en te blijven bijdragen aan het 
integreren, de coherentie, de samenhang en de doeltreffendheid van het EU-
mensenrechtenbeleid en het juiste evenwicht te vinden tussen stille en openbare 
diplomatie; acht het noodzakelijk dat de speciale vertegenwoordiger voor 
mensenrechten een grotere zichtbaarheid krijgt, initiatiefrecht heeft en in het openbaar 
het woord mag nemen en daarbij kan steunen op de verschillende diensten van de EU-
instellingen teneinde een goede coördinatie te garanderen; 

24. vraagt de Raad als algemeen beginsel aan te nemen dat in het mandaat van de 
toekomstige geografische SVEU's wordt opgenomen dat zij moeten samenwerken met 
de SVEU voor mensenrechten;

25. vraagt dat de positie van de SVEU voor mensenrechten behouden blijft zodat dit een 
permanente functie wordt met voldoende middelen om de rol te ondersteunen, zoals 
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door het gebruik van openbare diplomatie;

Interne/externe samenhang in het EU-beleid inzake mensenrechten en democratie

26. benadrukt dat het mensenrechtenbeleid van de EU consistent moet voldoen aan de uit 
het Verdrag voortvloeiende verplichtingen, voor de nodige samenhang tussen het 
binnenlandse en het buitenlandse beleid moet zorgen en dubbele maatstaven moet 
vermijden; roept daarom op de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken over 
mensenrechten en strategische partners aan te nemen; vraagt in dit verband dat voor 
ambtenaren van de lidstaten en van de EU-instellingen gemeenschappelijke drempels 
worden vastgesteld op het gebied van mensenrechtenkwesties die zij minimaal aan de 
orde moeten stellen bij hun strategische tegenhangers, terwijl rekening wordt gehouden 
met de situatie in elk land;

27. benadrukt dat een coherent optreden van de EU ten aanzien van derde landen absoluut 
noodzakelijk is voor haar geloofwaardigheid en dus ook voor haar doelmatigheid en dat 
verschillende en onsamenhangende benaderingen de effectiviteit van haar optreden 
ondermijnen en ertoe leiden dat haar discours over mensenrechten niet altijd wordt 
gehoord; herinnert eraan dat ondanks de talrijke moeilijkheden in het verleden 
coherentie een prioriteit blijft in het kader van het buitenlands beleid en dat deze 
coherentie centraal moet staan in het mandaat van alle actoren van dit beleid;

28. acht het bovendien noodzakelijk dat de eisen op het gebied van mensenrechten die de 
EU in haar betrekkingen met derde landen stelt, ook op de lidstaten van toepassing zijn; 
herinnert er daarom aan dat het Europees Parlement elk jaar een door de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken opgesteld verslag goedkeurt over 
de situatie van de grondrechten in de Europese Unie;

29. roept de EDEO op om het beheer, de controle en de verantwoording van EU-middelen 
ter verdediging van de mensenrechten te versterken;

30. wijst op de aanzienlijke uitdagingen die de annexatie van de Krim door Rusland en zijn 
aanhoudende militaire aanwezigheid in het oosten van Oekraïne met zich meebrengen; 
onderstreept dat dit agressief beleid een voortzetting is van het afglijden van Rusland 
naar een autoritair bewind en de verslechtering van de mensenrechtensituatie in het 
land; benadrukt dat Rusland nu een "strategische uitdaging" vormt voor de EU en niet 
langer voldoet aan de criteria voor strategisch partnerschap;

31. roept de EU op om binnenlandse uitdagingen op het gebied van de mensenrechten 
effectief aan te pakken, zoals de situatie van de Roma, de behandeling van 
vluchtelingen en migranten, de discriminatie van LGBTI's, de omstandigheden in 
gevangenissen of de vrijheid van media in de lidstaten, teneinde de geloofwaardigheid 
en consistentie van haar buitenlandse mensenrechtenbeleid te behouden; acht het 
betreurenswaardig dat de Roma-minderheid slachtoffer blijft van discriminatie, racisme 
en sociale uitsluiting, zowel binnen de Europese Unie als in kandidaat-lidstaten van de 
EU in de Westelijke Balkan en Turkije; merkt in dit verband op dat de eerbiediging van 
de rechten van minderheden een van de grootste uitdagingen is die zijn vastgesteld in de 
uitbreidingsstrategie van de Commissie voor 2014-2015;
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EU-mensenrechtenbeleidsinstrumenten

Landenstrategieën inzake mensenrechten en de rol van de EU-delegaties

32. looft de EDEO voor de succesvolle voltooiing van de eerste reeks landenstrategieën 
inzake mensenrechten, die met een grote betrokkenheid van de EU-delegaties werden 
ontwikkeld; acht het blijvend gebrek aan transparantie met betrekking tot de inhoud van 
de landenstrategieën  alsook het ontbreken van een effectieve informatieverstrekking 
aan het Parlement evenwel betreurenswaardig en vraagt nogmaals om ten minste de 
belangrijkste prioriteiten van elke landenstrategie openbaar te maken en om het 
Parlement in een gepast kader toegang te verlenen tot deze strategieën zodat het deze 
naar behoren kan controleren; moedigt de EDEO aan indicatoren aan te nemen op basis 
waarvan hun doeltreffendheid kan worden geëvalueerd en de onderdelen van het 
jaarverslag over mensenrechten en democratie over specifieke landen explicieter te 
beschouwen als uitvoeringsverslagen van de landenstrategieën; herinnert aan de 
verbintenis van de EU om ervoor te zorgen dat de mensenrechtenstrategieën op alle 
niveaus van beleidsvorming met derde landen in acht worden genomen, waaronder 
tijdens mensenrechten- en politieke dialogen; 

33. benadrukt dat de delegaties van de EU een jaarverslag van hun activiteiten op het gebied 
van de mensenrechten moeten opstellen; 

34. is verheugd over het bijna voltooide netwerk van contactpunten voor de mensenrechten 
en verbindingsfunctionarissen voor mensenrechtenverdedigers in de EU-delegaties; 
verzoekt de VV/HV en de EDEO duidelijke operationele richtsnoeren over hun rol in de 
delegaties te ontwikkelen zodat zij hun potentieel volledig kunnen vervullen en 
geloofwaardige normen kunnen vaststellen en er samenhang tussen de EU-delegaties 
bestaat; 

35. is voorstander van een versterkte samenwerking tussen de wereldwijde diplomatieke 
netwerken van de lidstaten en de EU-delegaties teneinde een bijdrage te kunnen leveren 
aan de werkzaamheden van de mensenrechtenwerkgroepen in derde landen;

36. roept de EDEO op om ervoor te zorgen dat de gevallen van gevangengezette 
mensenrechtenverdedigers worden besproken tijdens alle vergaderingen van de EU met 
derde landen op hoog niveau, met inbegrip van de vergaderingen van de 
samenwerkingsraad/associatieraad; dringt erop aan dat alle landenstrategieën inzake 
mensenrechten van de EU met derde landen een hoofdstuk over gevangengezette 
mensenrechtenverdedigers moeten bevatten;

37. herinnert aan de verbintenis om mensenrechten in alle effectbeoordelingen van de EU 
op te nemen; benadrukt het belang van deze verbintenis om ervoor te zorgen dat de EU 
de mensenrechten eerbiedigt, beschermt en toepast en om ervoor te zorgen dat haar 
externe beleidsmaatregelen en activiteiten worden opgezet en uitgevoerd met het oog op 
de versterking van de mensenrechten in het buitenland; roept de EU op om, in nauwer 
overleg en samenwerking met het maatschappelijk middenveld en de EU-instellingen, 
de kwaliteit en stelselmatigheid van de effectbeoordelingen inzake mensenrechten te 
verbeteren;
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Mensenrechtendialogen en -overleg

38. herhaalt zijn steun voor mensenrechtendialogen als een instrument van het EU-
mensenrechtenbeleid mits deze geen doel op zich zijn, maar een middel om specifieke 
toezeggingen en resultaten van de partner te verkrijgen; erkent dat het waardevol is een 
mensenrechtendialoog aan te gaan met name met landen met ernstige 
mensenrechtenproblemen; benadrukt echter dat de EU duidelijke politieke conclusies 
moet trekken wanneer de mensenrechtendialogen geen positieve resultaten opleveren 
omdat de partner niet bereid is om te goeder trouw te onderhandelen of zich er niet 
oprecht toe verbindt om veranderingen door te voeren, en dat nadruk moet worden 
gelegd op publieksdiplomatie om ervoor te zorgen dat de geloofwaardigheid van het 
EU-mensenrechtenbeleid bij het publiek niet in het gedrang komt; waarschuwt voorts 
dat mensenrechtendiscussies niet mogen worden losgekoppeld van de dialogen op hoog 
politiek niveau; staat erop dat individuele gevallen van mensenrechtenverdedigers die 
gevaar lopen of gevangen genomen zijn, en van politieke gevangenen effectief door de 
EU worden aangekaart op een navolgbare en transparante manier; dringt erop aan in het 
geval van grove schendingen van de mensenrechten deze kwestie centraal te stellen in 
de politieke dialoog op alle niveaus;

39. spoort de EDEO aan een alomvattend toetsingsmechanisme te ontwikkelen waarmee de 
dialogen kunnen worden beoordeeld, aangezien in bepaalde landen geen wezenlijke en 
tastbare resultaten worden bereikt; roept de EU verder op om haar benchmarks te 
versterken om resultaten te kunnen meten en de dialogen doeltreffender te maken, 
hetgeen ertoe zou bijdragen landen met ernstige problemen op het gebied van de 
mensenrechten dichter bij de internationale normen inzake mensenrechten te brengen; 
spoort de EU aan om, aangezien bijvoorbeeld de dialoog tussen de EU en China over de 
mensenrechten er niet in is geslaagd om tot wezenlijke en tastbare resultaten te komen 
en in het licht van de recente ontwikkelingen in Hongkong, haar mensenrechtenstrategie 
te herzien en een coherentere, uniformere en strategischere benadering van de 
mensenrechten te hanteren;

40. acht het betreurenswaardig dat er als gevolg van de uiteenlopende structuren, formats, 
frequenties en methoden en de vertrouwelijkheid van de uitwisselingen geen echte 
mechanismen voor de opvolging en evaluatie van deze dialogen en geen 
voortgangsindicatoren bestaan; raadt aan om in samenspraak met het Parlement de 
doelstellingen van elke dialoog te verduidelijken en de resultaten te evalueren;

41. dringt er bij de EDEO op aan om verder samen te werken met alle landen waarmee de 
dienst op dit moment mensenrechtendialogen voert door de respectieve autoriteiten te 
vragen concrete toezeggingen te doen en door de tijdens de besprekingen gestelde eisen 
regelmatig op te volgen;

EU-mensenrechtenrichtsnoeren

42. is verheugd over de goedkeuring door de Raad van de EU-richtsnoeren voor de 
bevordering en de bescherming van het genot van alle mensenrechten door lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI), de EU-
richtsnoeren tot bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst en 
overtuiging (allebei tijdens het verslagjaar 2013) en de EU-richtsnoeren over de vrijheid 
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van meningsuiting online en offline in 2014;

43. herinnert eraan dat de goedkeuring van richtsnoeren niet mag leiden tot enige 
selectiviteit in het mensenrechtenstelsel, omdat de beginselen van universaliteit en 
ondeelbaarheid prioritair moeten blijven; verzoekt de Commissie meer duidelijkheid te 
verschaffen over de manier waarop de onderwerpen die het voorwerp worden van 
richtsnoeren worden gekozen, en in samenwerking met het Parlement en de actoren van 
het maatschappelijk middenveld selectiecriteria vast te leggen;

44. verzoekt de Commissie de richtsnoeren aan te vullen en begrijpelijker te maken door 
een uniformisering van zowel de inhoud als de vorm van de richtsnoeren die 
doelstellingen, criteria, middelen, tijdschema en indicatoren moeten omvatten en in een 
regelmatige evaluatie moeten voorzien; herinnert er in deze context aan dat het 
Parlement recentelijk heeft aanbevolen de richtsnoeren met betrekking tot foltering op 
een "doeltreffende en resultaatgerichte" manier toe te passen;

45. beveelt aan de actoren van het maatschappelijk middenveld meer te betrekken bij de 
uitwerking, evaluatie en herziening van richtsnoeren;

46. dringt er bij de EDEO en de Raad op aan passende maatregelen te treffen om de EU-
richtsnoeren op landenniveau uit te voeren en te evalueren; moedigt de EDEO en de 
lidstaten eveneens aan voortdurende opleiding en bewustmaking te verstrekken aan het 
personeel van de EDEO en de EU-delegaties alsook aan diplomaten van de lidstaten om 
ervoor te zorgen dat de EU-richtsnoeren inzake mensenrechten, zoals bedoeld, bijdragen 
aan de beleidsvorming op het terrein;

Het EU-beleid ter ondersteuning van democratisering en verkiezingen

47. benadrukt dat democratische regimes niet alleen worden gekenmerkt door het 
organiseren van verkiezingen, maar ook door eerbiediging van de rechtsstaat, vrijheid 
van meningsuiting, eerbiediging van de mensenrechten en de aanwezigheid van een 
onafhankelijk gerechtelijk apparaat en onpartijdig bestuur; verzoekt de Commissie en de 
EDEO democratische processen in derde landen te ondersteunen; benadrukt in dit 
verband dat follow-up moet worden gegeven aan de verslagen en aanbevelingen van de 
verkiezingswaarnemingsmissies door deze te gebruiken als deel van het engagement 
van de EU ter ondersteuning van democratie in het betrokken land en door de 
hoofdwaarnemer een speciale rol te geven bij de monitoring van deze follow-up van de 
aanbevelingen, en dat dit een coherent deel moet uitmaken van de alomvattende 
democratieondersteunende aanpak van het Parlement en de steun van vaste organen van 
het Parlement moet genieten; merkt op dat de verkiezingswaarnemingsmissies van de 
EU in dit opzicht een belangrijke rol kunnen spelen om de geloofwaardigheid van de 
EU als partner te garanderen;

48. verzoekt de EU te blijven werken aan de definitie van beste praktijken op dit vlak 
teneinde democratiseringsprocessen te steunen en te consolideren; moedigt de 
ontwikkeling aan van zowel beleidsinstrumenten als operationele instrumenten die in 
prioritaire landen moeten worden toegepast om maatregelen die de mensenrechten en 
democratie ondersteunen (met inbegrip van conflictpreventiemaatregelen en 
bemiddeling) op een coherente, flexibele en geloofwaardige manier in de EU-aanpak te 
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integreren;

49. benadrukt dat politieke overgangsprocessen en democratisering gepaard moeten gaan 
met de eerbiediging van mensenrechten, de bevordering van gerechtigheid, 
transparantie, verantwoordingsplicht, de rechtsstaat en de totstandbrenging van 
democratische instellingen; verzoekt om de stelselmatige ondersteuning van vrij en 
eerlijk gekozen parlementen door de EU; benadrukt dat het nodig is te investeren in de 
politieke dialoog tussen regerings- en oppositiepartijen;

50. herinnert eraan dat de Europese Unie na de Arabische Lente haar nabuurschapsbeleid 
ten aanzien van het zuidelijke Middellandse Zeegebied heeft herzien en daarbij de 
nadruk heeft gelegd op het belang van het maatschappelijk middenveld en het beginsel 
"meer voor meer" om sterkere partnerschappen met de buurlanden tot stand te brengen 
en hen te steunen bij hun democratische hervormingen en overgangsprocessen;

51. is van mening dat de betrekkingen van de EU met alle derde landen moeten worden 
gestuurd door de "meer voor meer"-benadering, en dat de EU aan partnerlanden alleen 
een "gevorderde status" mag toekennen als zij voldoen aan duidelijke eisen op het vlak 
van mensenrechten en democratie, en dat ze niet moet aarzelen deze status te bevriezen 
als deze eisen niet meer worden nageleefd;

52. vraagt om effectief gebruik te maken van nieuwe technologieën en het internet om 
informatie over mensenrechten en democratie, alsook over EU-programma's, zo 
toegankelijk mogelijk te maken voor mensen overal ter wereld;

53. is tevreden over de verkennende werkzaamheden die negen EU-delegaties tot nog toe 
voor een land hebben uitgevoerd om meer coherentie te bereiken voor 
democratieondersteuning in de buitenlandse betrekkingen van de EU, waarvoor de 
aanzet werd gegeven in de conclusies van de Raad van 2009 en 2010 en zoals werd 
vastgelegd in het strategisch kader en het actieplan van de Europese Unie voor 
mensenrechten en democratie in 2012;

54. vraagt dat de Commissie en de EDEO de coördinatie met het Parlement verbeteren met 
betrekking tot de tweede reeks van landen waarvoor verkennende werkzaamheden 
worden verricht, om ervoor te zorgen dat alle EU-instellingen deelnemen en hun 
expertise bundelen voor de doeltreffende verwezenlijking van democratieondersteuning 
in derde landen;

55. looft het Europees Fonds voor Democratie voor zijn efficiënte werk ter bevordering van 
de democratie in onze regio en is voorstander van een voorzichtige uitbreiding van zijn 
mandaat naar andere maatschappijen die met democratisering worstelen; roept de 
lidstaten op om, in het kader van solidariteit en engagement, voldoende middelen uit te 
trekken voor de begroting van het fonds, zodat het zo flexibel en doeltreffend mogelijk 
steun kan verlenen aan lokale spelers op het vlak van democratische verandering;

56. benadrukt dat het belangrijk is de rol van vrouwen te versterken bij het bevorderen van 
mensenrechten en democratische hervormingen, het ondersteunen van conflictpreventie 
en het consolideren van politieke participatie en vertegenwoordiging; merkt in dit 
verband ook op dat de in de rapporten van de verkiezingswaarnemingsmissies van de 
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EU geformuleerde aanbevelingen betreffende de gelijkgerechtigde deelname van 
vrouwen aan het verkiezingsproces in acht genomen en in maatregelen omgezet moeten 
worden;

57. herinnert eraan dat uitbreiding de meest succesvolle inspanning van de EU op het vlak 
van democratisering is geweest en benadrukt dat de onderhandelingen met de landen in 
de Westelijke Balkan het belangrijkste instrument blijven om deze landen te helpen een 
volwaardige democratische maatschappij te stichten;

EU-steun voor verdedigers van de mensenrechten 

58. is tevreden over de specifieke conclusies van de Raad over mensenrechtenverdedigers 
naar aanleiding van de tiende verjaardag van de EU-richtsnoeren over 
mensenrechtenverdedigers; looft voorts de Commissie voor het verhoogd gebruik van 
middelen van het Europees instrument voor democratie en mensenrechten als 
noodsubsidies aan mensenrechtenverdedigers die aan een onmiddellijke dreiging zijn 
blootgesteld, en moedigt de Commissie aan nieuwe manieren te blijven zoeken om 
mensenrechtenverdedigers te steunen; herinnert in deze context aan het belang van het 
Europees Fonds voor Democratie als instrument voor bevordering en bescherming van 
prodemocratische militanten, bloggers en journalisten in de hele wereld;

59. betreurt het dat de vervolging en marginalisering van mensenrechtenverdedigers 
wereldwijd een algemene tendens blijft, met name in landen die de universaliteit van de 
mensenrechten niet onderschrijven;

60. roept de EU op om bijzondere aandacht te besteden aan mensenrechtenverdedigers 
overal ter wereld die zijn gevangengezet en wijst erop dat de EU als geheel meer actie 
moet ondernemen om te zorgen voor de vrijlating van deze personen door, onder 
andere, een interne werkgroep op te richten in het Europees Parlement die zich, middels 
nauwe samenwerking met het maatschappelijk middenveld, op de hoogte houdt van de 
gevallen van gevangengezette activisten overal ter wereld;

61. herhaalt zijn verzoek aan de EDEO om ngo's, mensenrechtenverdedigers, 
burgeractivisten, journalisten en advocaten te blijven verdedigen door de 
doeltreffendheid van de EU-mensenrechtendialogen te verhogen en de thematische 
prioriteiten en richtsnoeren inzake mensenrechten van de EU te bevorderen; spoort in 
dit verband aan campagnes te organiseren om mensenrechtenverdedigers ook in de meer 
afgelegen gebieden van derde landen te bereiken, teneinde bij te dragen tot de 
uitvoering van de EU-beleidsdoelstellingen;

62. roept de EDEO en de Commissie op om ervoor te zorgen dat EU-subsidies en andere 
programma's niet alleen ter beschikking worden gesteld van grote ngo's, maar ook 
worden ingezet om lokale capaciteit op te bouwen; dringt daarom aan op het 
verminderen van de bureaucratische last zonder afbreuk te doen aan de 
verantwoordingsplicht in uitvoerings- en boekhoudkundige procedures en met 
inachtneming van de steeds grotere druk die repressieve regimes het maatschappelijk 
middenveld opleggen; roept op tot een pragmatischere benadering van maatschappijen 
in de overgang naar democratie, om ervoor te zorgen dat de juiste organisaties en 
individuen worden ondersteund;
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63. verzoekt de EDEO en de EU-delegaties een pragmatische en echte politieke dialoog aan 
te gaan met mensenrechtenverdedigers en ngo's en zo de beste manier te vinden om een 
omgeving te steunen die bevorderlijk is voor hun werk; vraagt de EU haar actieve 
diplomatie in derde landen te verbeteren en de positie van de contactpunten voor de 
mensenrechten te versterken om mensenrechten in het dagelijkse politieke werk van de 
relevante EU-delegaties te integreren door de namen van politieke gevangenen 
systematisch ter sprake te brengen, proceswaarnemingen uit te voeren, 
gevangenisbezoeken af te leggen en deze zaken te blijven volgen; benadrukt dat de EU 
publieksdiplomatie moet gebruiken om mensenrechtenverdedigers te steunen en de 
vrijlating van gevangengezette mensenrechtenactivisten te vragen; staat erop dat 
vooraanstaande vertegenwoordigers van de EU, met name de VV/HV, de voorzitter van 
de Raad, leden van de Commissie, speciale vertegenwoordigers van de EU en 
overheidsfunctionarissen van de lidstaten stelselmatig mensenrechtenverdedigers 
ontmoeten, vooral tijdens hun reizen naar landen waar het maatschappelijk middenveld 
onder druk staat;

64. roept de VV/HV en de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU op om een 
jaarlijkse bijeenkomst van de Raad Buitenlandse Zaken te organiseren teneinde de 
inspanningen van de EU voor de vrijlating van mensenrechtenverdedigers, journalisten, 
politieke activisten en anderen die hun rechten vreedzaam uitoefenen te bespreken, 
waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan de gevallen die zijn behandeld in 
de resoluties van het Parlement over inbreuken op de mensenrechten, de democratie en 
de rechtsstaat;

EU-steun voor universele mensenrechten en multilaterale mensenrechtenorganisaties

65. herhaalt het engagement van het Parlement en de Subcommissie mensenrechten ter 
ondersteuning van een sterk multilateraal mensenrechtensysteem onder auspiciën van de 
VN, met inbegrip van de Derde Commissie van de Algemene Vergadering, de 
Mensenrechtenraad, het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten en 
soortgelijke gespecialiseerde VN-agentschappen, zoals de Internationale 
Arbeidsorganisatie, alsook de speciale procedures van de VN;

66. herinnert aan het belang van de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens en de tenuitvoerlegging ervan door de betrokken landen, wat betreft de 
eerbiediging en de bestendiging van de mensenrechten als basiswaarden en -beginselen; 

67. herhaalt zijn eenduidige voorkeur vóór de institutionalisering van zijn aanwezigheid bij 
de zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, zoals werd gesteld in 
zijn resolutie van 7 februari 2013 over de EU-prioriteiten voor de 22e vergadering van 
de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, en is van mening dat het EP een 
delegatie moet blijven sturen naar relevante zittingen van de VN-Mensenrechtenraad en 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en betreurt dat dit in 2014 werd 
onderbroken;

68. herhaalt dat de EU actief moet deelnemen aan alle VN-mensenrechtenmechanismen, 
vooral de Derde Commissie van de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad; 
spoort de EU-lidstaten aan hieraan invulling te geven door steun te verlenen aan en het 
initiatief te nemen voor resoluties, actief deel te nemen aan debatten en interactieve 
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dialogen, en verklaringen af te leggen; spreekt krachtig zijn steun uit voor de 
toenemende deelname van de EU aan interregionale initiatieven;

69. benadrukt opnieuw het belang van doeltreffende coördinatie en samenwerking tussen de 
EDEO, de Commissie, het Parlement en de EU-lidstaten op het gebied van 
mensenrechtenkwesties; spoort de EDEO aan om, met name via de EU-delegaties in 
New York en Genève, de samenhang van het EU-optreden te vergroten door middel van 
tijdig en inhoudelijk overleg teneinde het EU-standpunt met één stem te brengen;

70. herinnert aan het belang van het optreden van de Europese Unie binnen de Organisatie 
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op het moment dat deze zich 
opmaakt voor de balans van haar veertigjarig bestaan; raadt aan de banden van de EU 
met de OVSE en de Raad van Europa verder te versterken;

71. wijst er eveneens op dat het werk van de Raad van Europa op dit gebied van groot 
belang is en dat de Europese Unie, overeenkomstig de verdragen, snel tot het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens moet toetreden;

72. wijst er opnieuw op hoe belangrijk het is om de in New York en Genève uitgevoerde 
werkzaamheden in de context van de Algemene Vergadering van de VN, de Derde 
Commissie en de Mensenrechtenraad te integreren in de relevante interne en externe 
activiteiten van de EU teneinde samenhang te garanderen;

EU-beleid inzake internationale strafrechtspleging en het Internationaal Strafhof

73. herhaalt zijn volledige steun voor de werkzaamheden van het Internationaal Strafhof 
(ICC) die erop zijn gericht een einde te maken aan de straffeloosheid ten aanzien van 
plegers van de ernstigste misdaden die de internationale gemeenschap aangaan en 
gerechtigheid te bieden aan slachtoffers van oorlogsmisdaden, misdrijven tegen de 
menselijkheid en genocide; blijft alert voor pogingen om de legitimiteit of de 
onafhankelijkheid van het ICC te ondermijnen; herinnert aan de essentiële rol die het 
ICC vervult in het tweeledige proces van rechtspraak en verzoening; spoort de EU en de 
lidstaten van de EU aan om samen te werken met het Hof om het sterke diplomatieke en 
politieke steun te bieden in haar bilaterale betrekkingen en in alle fora, waaronder de 
VN; uit zijn bezorgdheid dat meerdere aanhoudingsbevelen nog niet zijn uitgevoerd; 
dringt er bij de EU en haar lidstaten en de speciale vertegenwoordigers van de EU op 
aan om het Internationaal Strafhof, de handhaving van zijn besluiten en de strijd tegen 
straffeloosheid met betrekking tot misdaden onder het Statuut van Rome, actief te 
promoten; beschouwt het groeiende aantal staten dat partij is als een belangrijke 
ontwikkeling voor de versterking van het universele karakter van het Hof; is ingenomen 
met de ratificatie van het Statuut van Rome door Ivoorkust in februari 2013, maar 
betreurt het dat geen enkel land het statuut heeft geratificeerd in 2014; moedigt de EU 
en de lidstaten van de EU aan om meer inspanningen te doen voor het bevorderen van 
de ratificering en tenuitvoerlegging van het Statuut van Rome teneinde de toegang van 
slachtoffers van ernstige misdaden tot justitie onder het internationaal recht te 
verruimen; roept de lidstaten van de EU, als partijen bij het Statuut van Rome van het 
ICC, op om het van voldoende middelen te voorzien zodat het zijn mandaat eerlijk en 
doeltreffend kan uitoefenen; moedigt de EU aan om bijstand te blijven verlenen aan 
internationale strafrechtspleging en het ICC, onder meer door actoren in het 
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maatschappelijk middenveld te steunen via het EIDHR; 

74. herhaalt zijn oproep voor de invoering van de functie van speciale vertegenwoordiger 
van de EU voor internationale rechtspraak en internationaal humanitair recht om deze 
onderwerpen de aandacht en zichtbaarheid te geven die ze verdienen, om de agenda van 
de EU doeltreffend vooruit te helpen en de strijd tegen straffeloosheid in alle externe 
maatregelen van de EU te integreren;

75. betreurt het dat het Statuut van Rome van het internationaal Strafhof nog niet is 
opgenomen in de lijst van verdragen die vereist zijn voor de SAP+-status, zoals vermeld 
in de nieuwe SAP-verordening; merkt op dat een aantal SAP+-aanvragers (bv. Armenië 
en Pakistan) geen partij is bij het statuut of dit niet heeft geratificeerd; herhaalt zijn 
aanbeveling dat het Statuut van Rome moet worden toegevoegd aan de toekomstige lijst 
van verdragen;

76. herhaalt zijn verzoek aan de EU om een gemeenschappelijk standpunt aan te nemen 
over het misdrijf agressie en de Kampala-amendementen en roept de EU-lidstaten op 
hun nationale wetgeving spoedig in overeenstemming te brengen met de definities in de 
Kampala-amendementen en andere verplichtingen in het kader van het Statuut van 
Rome, zodat lidstaten nationale onderzoeken en vervolgingen kunnen uitvoeren en de 
samenwerking met het ICC kan worden versterkt;

77. roept, in het licht van de herdenking van de Armeense genocide van honderd jaar 
geleden, alle lidstaten van de EU op om deze gebeurtenis wettelijk te erkennen en 
moedigt hen en de EU-instellingen aan om verder bij te dragen tot de erkenning van de 
Armeense genocide;

78. spoort de EDEO aan om goede praktijken op het gebied van de rechten, bescherming en 
ondersteuning van slachtoffers van misdaad en geweld in derde landen te verspreiden en 
beleid ter bestrijding van corruptie uit te wisselen met derde landen, aangezien corruptie 
vaak leidt tot straffeloosheid en voor slachtoffers vaak de oorzaak is van hun onrecht;

EU-actie tegen de doodstraf

79. keert zich ondubbelzinnig tegen de doodstraf en spoort de EU en de lidstaten aan de 
mondiale afschaffing ervan als de kern van hun beleid te beschouwen; dringt er bij de 
EDEO op aan waakzaam te blijven voor ontwikkelingen in alle landen en alle 
beschikbare middelen om invloed uit te oefenen te gebruiken;

80. geeft zijn volledige steun aan de resolutie van 2014 van de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties over "Moratorium op het gebruik van de doodstraf"1,

81. roept de EU op middels samenwerking en diplomatie in alle mogelijke fora wereldwijd 
te blijven pleiten voor de afschaffing van de doodstraf, in overeenstemming met de 
richtsnoeren van de EU inzake de doodstraf, en er tevens voor te zorgen dat het recht op 
een eerlijk proces van elke persoon die terechtgesteld dreigt te worden, volledig 
geëerbiedigd wordt, zonder het gebruik van foltering of andere vormen van 

1 A/RES/69/186.



PE541.530v01-00 24/83 RR\1050971NL.doc

NL

mishandeling om bekentenissen af te dwingen;

82. uit zijn bezorgdheid over de gemelde toename van het aantal executies wereldwijd van 
2012 ten opzichte van 2013, hoewel in een steeds kleiner aantal landen executies 
worden uitgevoerd; roept de EU op actie te nemen tegen het blijvend hoge aantal 
terechtstellingen in China en Iran, de hervatting van de executies in 2013 in Indonesië, 
Koeweit, Nigeria en Vietnam, de terechtstelling van minderjarigen in Iran, Saoedi-
Arabië en Jemen in 2013 en de opvallende toename van het aantal gemelde executies in 
Irak en Saoedi-Arabië;

83. is verheugd dat in de Verenigde Staten de discussie over de willekeur en vatbaarheid 
voor fouten van de doodstraf weer is opgeflakkerd, dat campagne wordt gevoerd om de 
toevoer van voor executies gebruikte stoffen van Europa naar de VS tegen te gaan en 
dat de staat Maryland in 2013 de doodstraf heeft afgeschaft; moedigt de VV/HV, de 
EUSV en de EDEO aan een dialoog aan te gaan met de Amerikaanse federale regering 
en de regeringen van de staten om het verdwijnen van de doodstraf in de Verenigde 
Staten te doen versnellen, om de trans-Atlantische samenwerking internationaal te 
versterken teneinde de mensenrechten, de internationale rechtspraak en de democratie 
op geloofwaardige wijze te bevorderen;

84. moedigt de Commissie aan gebruik te maken van de nieuwe flexibiliteit die nu door het 
EIDHR wordt geboden, teneinde nieuwe manieren te zoeken om campagne te voeren voor 
de afschaffing van de doodstraf en acties ter voorkoming van terdoodveroordelingen of 
terechtstellingen te ondersteunen;

85. benadrukt dat de EU toezicht moet blijven houden op de omstandigheden waarin 
terechtstellingen worden uitgevoerd in landen die de doodstraf blijven toepassen, en 
juridische en grondwettelijke hervorming met het oog op de volledige en totale 
afschaffing daarvan moet ondersteunen;

86. is nog steeds van oordeel dat de doodstraf, die een schending van het recht op 
menselijke integriteit en waardigheid vormt, onverenigbaar is met het verbod op wrede, 
onmenselijke of onterende bestraffing op grond van het internationaal recht en roept de 
EDEO en de lidstaten op om deze onverenigbaarheid formeel te erkennen en het EU-
beleid ten aanzien van de doodstraf dienovereenkomstig aan te passen; onderstreept dat 
de EU-richtsnoeren inzake de doodstraf en foltering als breed inzetbaar dienen te 
worden geïnterpreteerd;

EU-actie tegen marteling en andere wrede, onmenselijke en vernederende behandeling of 
straf

87. dringt er bij de VV/HV en de EDEO op aan om de EU-inspanningen ter bestrijding van 
marteling en andere wrede, onmenselijke en vernederende behandeling of straf op te 
voeren gezien de aanhoudende meldingen van de wijdverspreide praktijk van foltering 
en mishandeling in de hele wereld; herhaalt zijn bezorgdheid dat de activiteiten van de 
EU op dit gebied grotendeels ontoereikend blijven en tekortschieten wat betreft haar 
toezeggingen in het kader van de EU-richtsnoeren inzake foltering; vraagt met name om 
meer EU-steun toe te kennen voor de totstandbrenging en versterking van nationale en 
regionale mechanismen ter preventie van foltering; neemt kennis van het voorstel van 
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14 januari 2014 van de Commissie voor een Verordening tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die 
gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, als reactie op de resolutie van 17 
juni 2010;

88. herhaalt dat volgens de artikelen 7 en 8 van het Statuut van Rome inzake het ICC 
foltering op systematische basis of op grote schaal een oorlogsmisdaad of een misdaad 
tegen de menselijkheid kan zijn; benadrukt dat het beginsel van "verantwoordelijkheid 
tot bescherming" een specifieke verantwoordelijkheid voor de internationale 
gemeenschap inhoudt die zij moet nakomen;

89. spoort de EDEO aan veel aandacht te besteden aan de landenconclusies van het VN-
Comité tegen Foltering en het subcomité in het kader van het facultatief protocol bij het 
Verdrag tegen foltering en van het Comité inzake de voorkoming van folteringen van de 
Raad van Europa en deze bezorgdheden tijdens politieke dialogen met de betrokken 
landen en in openbare verklaringen systematisch ter sprake te brengen; roept de EDEO, 
meer bepaald de EU-delegaties, en de lidstaten, meer bepaald hun ambassades ter 
plaatse, ook op de uitvoering te bevorderen van de EU-richtsnoeren inzake foltering en 
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing; verzoekt de EU en 
de lidstaten strenger toezicht uit te oefenen op de handel in goederen die kunnen worden 
gebruikt voor foltering of onmenselijke en onterende behandeling, en op de uitvoer van 
technologieën en goederen voor tweeërlei gebruik;

90. benadrukt het feit dat leden van kwetsbare groepen zoals etnische, taalkundige en 
religieuze minderheden vaker worden blootgesteld aan foltering of mishandeling in 
detentie, en daarom speciale aandacht vereisen;

91. veroordeelt de uitvoer door Europese ondernemingen van producten en wapens die 
kunnen worden gebruikt voor foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing, alsook voor het onderdrukken van manifestaties; is in deze 
context voorstander van de herziening van Verordening (EG) nr. 1236/2005;

92. herhaalt het belang van effectieve mechanismen voor de controle op de uitvoer van 
bepaalde geneesmiddelen die voor terechtstellingen gebruikt kunnen worden en 
apparatuur dat voor foltering kan worden gebruikt; verzoekt de Commissie om de 
resterende lacunes in de verordening aan te pakken door een vangnetbepaling inzake 
eindgebruik toe te voegen die de uitvoer van alle geneesmiddelen die voor foltering of 
terechtstellingen gebruikt kunnen worden, verbiedt;

93. verzoekt de EU en de lidstaten te ijveren voor de ratificatie door alle derde landen van 
het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen 
verdwijning van 20 december 2006;

Mensenrechten in handelsovereenkomsten en andere internationale overeenkomsten van 
de EU

94. verzoekt de EU erop toe te zien dat de met derde landen afgesloten 
handelsovereenkomsten hun economische en sociale ontwikkeling ten goede komen en 
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een goed beheer van hun natuurlijke rijkdommen, met inbegrip van land en water, 
garanderen; herhaalt zijn verzoek om bindende, afdwingbare en onvoorwaardelijke 
mensenrechtenclausules op te nemen in internationale overeenkomsten die de EU heeft 
gesloten of zal sluiten met derde landen, met inbegrip van handels- en 
investeringsovereenkomsten, en vraagt om een betere raadpleging van het Parlement in 
een vroeg stadium van het onderhandelingsproces van handels- en 
investeringsovereenkomsten, en vraagt eveneens dat de toepassing van deze clausules 
effectief wordt gecontroleerd en dat over de mensenrechtenaspecten van de 
overeenkomsten verslag wordt gelegd aan de relevante commissie van het Parlement;

95. herinnert eraan dat het handelsbeleid bijdraagt tot de verwezenlijking van de algemene 
doelstellingen van de EU en dat overeenkomstig artikel 207 van het VWEU de 
handelspolitiek van de Unie wordt gevoerd "in het kader van de beginselen en 
doelstellingen van het externe optreden van de Unie"; wijst er bovendien op dat de Unie 
overeenkomstig artikel 3 VEU "bijdraagt tot de vrede, de veiligheid, de duurzame 
ontwikkeling van de aarde, de solidariteit en het wederzijds respect tussen de volkeren, 
de vrije en eerlijke handel, de uitbanning van armoede en de bescherming van de 
mensenrechten, in het bijzonder de rechten van het kind, alsook tot de strikte 
eerbiediging en ontwikkeling van het internationaal recht, met inbegrip van de 
inachtneming van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties";

96. verzoekt de Europese Commissie om bij de ontwikkeling van haar toekomstige 
handelsstrategie rekening te houden met de belangrijke rol die de handel en de 
internationale overeenkomsten spelen bij de bevordering van de mensenrechten op het 
internationale toneel;

97. acht de voortzetting van de multilaterale samenwerking en dialoog met betrekking tot de 
mensenrechten tussen de Europese Unie en in het bijzonder de 
Wereldhandelsorganisatie en de Verenigde Naties noodzakelijk om tot een multilateraal 
handelskader te komen dat bijdraagt tot de eerbiediging van de mensenrechten; 

98. herinnert eraan dat het stelsel van algemene preferenties is ontworpen met inachtneming 
door de begunstigde landen van de beginselen op het vlak van de mensenrechten en de 
basisnormen inzake het arbeidsrecht in de internationale verdragen, en dat hierin een 
speciaal stelsel van aanvullende tariefpreferenties is opgenomen om de ratificatie en de 
doelmatige tenuitvoerlegging van de internationale basisverdragen inzake de 
mensenrechten en het arbeidsrecht, de bescherming van het milieu en goed bestuur te 
bevorderen; wijst erop dat niet-naleving van deze voorwaarden kan leiden tot 
opschorting van de handelsregeling; wijst erop dat het van belang is dat regelmatig 
wordt opgevolgd en geëvalueerd of de begunstigde landen van het SAP+ de 
internationale verdragen correct ten uitvoer leggen;

99. is ingenomen met de inwerkingtreding op 1 januari 2014 van het herziene SAP; 
herinnert eraan dat in het SAP+ het stelsel van algemene preferenties gehandhaafd blijft 
en dat de landen die van het SAP+ wensen te genieten, moeten beloven hun volledige 
medewerking te verlenen aan de internationale organisaties met het oog op de naleving 
van de internationale verdragen inzake mensenrechten en arbeidsrechten;

Bedrijfsleven en mensenrechten
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100. acht het betreurenswaardig dat het nog steeds ontbreekt aan een holistische benadering 
van de manier waarop ondernemingen wereldwijd de normen betreffende 
mensenrechten eerbiedigen, wat bepaalde staten en bedrijven de mogelijkheid geeft 
dergelijke regels te omzeilen; benadrukt bijgevolg dat er juridisch bindende regels 
inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) moeten worden aangenomen; 
steunt krachtig de uitvoering van de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de 
mensenrechten; vraagt meer bepaald de Commissie om doeltreffende maatregelen om 
het kader "Protect, Respect and Remedy", zoals voorgesteld door John Ruggie, de 
speciale VN-gezant voor bedrijfsleven en mensenrechten, in werking te stellen; wijst 
erop dat het belangrijk is maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen, ook 
bij bedrijfsactiviteiten buiten de EU, en ervoor te zorgen dat in de volledige 
toeleveringsketen maatschappelijk verantwoord wordt ondernomen, in het bijzonder 
met betrekking tot de handel in illegaal gekapt hout, wilde plantensoorten en in het wild 
levende diersoorten en uit conflictgebieden afkomstige mineralen; vindt dat de Europese 
ondernemingen en hun dochterondernemingen en onderaannemers een sleutelrol moeten 
spelen in de wereldwijde bevordering en verspreiding van de internationale normen 
inzake ondernemerschap en mensenrechten;

101. vraagt de Commissie en de EDEO de EU-delegaties over de hele wereld aan te sporen 
de dialoog aan te gaan met EU-bedrijven om de eerbiediging van de mensenrechten te 
bevorderen en ervoor te zorgen dat "bedrijfsleven en mensenrechten" wordt opgenomen 
in de lijst van focusthema's van de lokale oproepen tot het indienen van voorstellen voor 
het Europees instrument voor democratie en mensenrechten; roept de lidstaten op om te 
controleren of bedrijven die onder hun nationale wetgeving vallen de mensenrechten en 
de sociale, gezondheids- en milieunormen waaraan zij zijn onderworpen niet 
veronachtzamen wanneer zij zich in een derde land vestigen of daar hun activiteiten 
ontplooien;

102. herinnert aan de EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, waarin de lidstaten worden verzocht een nationaal plan voor 
de tenuitvoerlegging van de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten, op 
te stellen; herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om regelmatig verslag te leggen over 
de uitvoering van de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten door 
de EU-lidstaten, met inbegrip van hun nationale actieplannen; acht het 
betreurenswaardig dat de Commissie weinig vorderingen heeft geboekt bij het 
inwilligen van het verzoek van het Parlement om wetgeving voor te stellen die 
ondernemingen uit de EU zou verplichten ervoor te zorgen dat zij met hun transacties 
geen daders van conflicten of ernstige mensenrechtenschendingen steunen;

103. herhaalt dat Europese ondernemingen de nodige zorgvuldigheid aan de dag moeten 
leggen om ervoor te zorgen dat hun activiteiten de mensenrechten eerbiedigen, ongeacht 
waar zij worden verricht; benadrukt het belang van een betekenisvolle verslaglegging 
over de impact met betrekking tot de mensenrechten en de sociale en ecologische 
aspecten van door de Europese financiële instellingen gesteunde projecten; dringt er bij 
deze instellingen op aan ervoor te zorgen dat hun activiteiten in overeenstemming zijn 
met artikel 21 van het Verdrag van de Europese Unie, dat onder andere een verplichting 
inzake de eerbiediging van de mensenrechten bevat;
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104. merkt op dat bedrijven dit niet als een uitdaging moeten zien, maar veeleer als een kans 
om nieuwe zakelijke mogelijkheden te creëren in regio's die het meest gebaat zijn bij 
duurzame en verantwoorde investeringen, evenals als een manier om bij te dragen aan 
de eerbiediging van de mensenrechten in ontwikkelingslanden;

105. roept de Commissie en de Raad op ervoor te zorgen dat bedrijven die in handen zijn van 
derde landen of burgers daarvan, maar die zijn gevestigd in een lidstaat, geen steun 
verlenen aan aanstichters van conflicten of plegers van ernstige schendingen van de 
mensenrechten, met inbegrip van moderne vormen van slavernij zoals mensenhandel en 
arbeid in weerzinwekkende omstandigheden;

106. verzoekt de Commissie en de EDEO sterke initiatieven te nemen om ervoor te zorgen 
dat slachtoffers van mensenrechtenschendingen die verband houden met 
bedrijfsactiviteiten buiten de EU, een betere toegang tot de rechter hebben; benadrukt 
evenzeer dat er behoefte is aan doeltreffende corrigerende maatregelen om 
ondernemingen te bestraffen wegens schendingen van de mensenrechten en om de 
slachtoffers van dergelijke schendingen schadeloos te stellen;

107. verzoekt de EU deel te nemen aan het nieuwe debat over een juridisch bindend 
internationaal instrument over het bedrijfsleven en mensenrechten binnen het VN-
stelsel;

108. herinnert aan de vier belangrijkste universele arbeidsnormen die zijn verankerd in de 
instrumenten van de IAO, meer bepaald: de vrijheid van vereniging en het recht op 
collectieve onderhandelingen, het afschaffen van alle vormen van gedwongen arbeid, 
uitbuiting en slavernij, de afschaffing van kinderarbeid, en de uitbanning van 
discriminatie bij de aanwerving van personeel;

109. wijst er met name op dat het van cruciaal belang is dat de vakbondsvrijheid wordt 
geëerbiedigd en dat een einde wordt gemaakt aan alle vormen van onderdrukking op dit 
gebied, zoals het vermoorden van vakbondsmensen;

110. stelt tot zijn grote verontrusting vast dat er zich volgens de IAO wereldwijd ongeveer 21 
miljoen mannen, vrouwen en kinderen in een of andere vorm van slavernij bevinden; 
benadrukt dat het mensenrechtenvraagstuk op holistische wijze en in zijn geheel moeten 
worden aangepakt, waarbij een sterke nadruk wordt gelegd en sterk en met bindende 
doelstellingen wordt ingezet op zowel burger- als politieke rechten en economische, 
sociale, culturele en milieugerelateerde rechten, aangezien zonder deze rechten geen 
ontwikkeling kan plaatsvinden; benadrukt dat de dieperliggende oorzaken van armoede 
moeten worden aangepakt; benadrukt dat de internationale arbeidsnormen moeten 
worden geëerbiedigd, overeenkomstig de Agenda voor waardig werk van de IAO, en 
roept op tot de totstandbrenging van een universeel minimum aan sociale bescherming; 
is van mening dat sociale vraagstukken centraler moeten staan in de buitenlandse 
betrekkingen van de EU; acht het in deze context betreurenswaardig dat de EU geen 
standaardmodel heeft voor een "sociale clausule" die kan worden opgenomen in alle 
handelsovereenkomsten met derde landen; roept de EU er daarom toe op een hoofdstuk 
over ontwikkeling en een sociale clausule waarin de fundamentele arbeidsnormen van 
de IAO worden weerspiegeld, op te nemen in al haar handelsovereenkomsten met derde 
landen;
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111. merkt op dat de verslechterende veiligheidssituatie wereldwijd en de financiële crisis 
die sinds de meltdown in 2008 almaar is verergerd, tot een toename van kinderarbeid in 
's werelds armste landen hebben geleid, en juridische implicaties kunnen hebben en 
reputatieschade kunnen opleveren voor bedrijven die goederen uit ontwikkelingslanden 
importeren; dringt er bij de VV/HV en de EDEO op aan het Internationaal Programma 
voor de afschaffing van kinderarbeid te blijven bevorderen, in het bijzonder in de 
ontwikkelingslanden waar een betreurenswaardig hoog aantal kinderen aan het werk 
wordt gezet om het gezinsinkomen aan te vullen;

EU-actie ter garantie van de vrijheid van meningsuiting online en offline en ter beperking 
van de impact van bewakingstechnologieën op de mensenrechten

112. erkent dat de snelle ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologieën 
veranderingen heeft teweeggebracht voor de omgeving waarin de vrijheid van 
meningsuiting en toegang tot informatie in de hele wereld wordt uitgeoefend, en zowel 
grote voordelen als ernstige zorgen met zich mee heeft gebracht; is in dit verband 
verheugd over het feit dat de Raad in mei 2014 de specifieke EU-richtsnoeren over de 
vrijheid van meningsuiting online en offline heeft goedgekeurd;

113. herhaalt dat vrijheid van meningsuiting, onafhankelijke media en pluralisme essentiële 
elementen zijn van een duurzame democratie, doordat zij de betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld optimaliseren en de positie van de burger versterken, en 
daardoor noodzakelijk zijn om transparantie en verantwoordingsplicht te verzekeren in 
het openbare leven;

114. roept op tot meer steun voor het bevorderen van de vrijheid van de media, het 
beschermen van onafhankelijke journalisten en bloggers, het dichten van de digitale 
kloof en het vergemakkelijken van de onbeperkte toegang tot informatie en 
communicatie en de ongecensureerde toegang tot het internet (digitale vrijheid);

115. roept de EU en haar lidstaten op om meer toezicht te houden op alle beperkingen van de 
vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van het agressief gebruik van de wetgeving op 
laster en andere restrictieve wetgeving, het opleggen van beperkende criteria of 
belastende procedures voor de registratie als journalist of een ander beroep in de media 
of de oprichting van een mediabedrijf, en deze praktijken duidelijk en snel te 
veroordelen en sterke initiatieven te nemen om een betere toegang tot informatie van 
openbaar nut te steunen;

116. veroordeelt alle beperkingen van digitale communicatie, met inbegrip van het sluiten 
van websites en het blokkeren van persoonlijke rekeningen, wanneer deze maatregelen 
gericht zijn op het maatschappelijk middenveld, burgerrechtenactivisten en de vrije 
media;

117. uit zijn bezorgdheid over de proliferatie en verspreiding van monitor-, surveillance-, 
censurerings- en filtertechnologieën, die een steeds grotere bedreiging vormen voor 
mensenrechten- en democratieactivisten in autocratische landen waarover in 
democratische landen ook vragen in verband met privacyrechten gesteld worden, zelfs 
wanneer ze worden gebruikt onder het mom van legitieme doeleinden, zoals 
terrorismebestrijding, staatsveiligheid of ordehandhaving;
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118. erkent dat belangrijke producenten van hack- en surveillancetechnologieën die gebruikt 
kunnen worden voor het schenden van de mensenrechten en het aanvallen van de 
Europese digitale infrastructuur, in Europa zijn gevestigd; roept de Commissie op het 
Europese systeem voor controle op de uitvoer te herzien om te voorkomen dat 
gevaarlijke technologie in de verkeerde handen valt;

119. uit zijn waardering voor het feit dat de Commissie in juni 2013 de ICT-sectorgids over 
de uitvoering van de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten heeft 
gepubliceerd; blijft echter bezorgd over de handel in producten en diensten die dienen 
om de toegang tot het internet te blokkeren of de massabewaking en -monitoring van 
internetverkeer en mobiele communicatie, het filteren van zoekresultaten of de 
inmenging in privégesprekken mogelijk maken; herinnert aan de mededeling van de 
Commissie van 24 april 2014 met als titel "De herziening van het uitvoercontrolebeleid: 
waarborgen van veiligheid en concurrentievermogen in een veranderende wereld" 
(COM(2014)0244), waarin onder meer werd gewezen op de mensenrechtenkwesties 
met de uitvoer van bepaalde ICT; vraagt derhalve dat de Commissie nadenkt over hoe 
deze situatie kan worden verbeterd teneinde eventueel richtsnoeren voor de controle op 
de uitvoer aan te nemen;

120. vraagt de Commissie haar steun te blijven verlenen aan initiatieven voor de 
ontwikkeling en verspreiding van digitale beveiligingstechnologieën om de positie van 
mensenrechtenverdedigers te versterken via beveiligde mechanismen voor het vergaren, 
coderen en opslaan teneinde monitoring door repressieve regeringen te voorkomen;

EU-steun voor het maatschappelijk middenveld en voor de vrijheid van vergadering en 
vereniging

121. uit zijn ernstige bezorgdheid over het feit dat in veel landen over de hele wereld steeds 
minder ruimte is voor legitieme actie van het maatschappelijk middenveld; beschouwt 
een vrije burgermaatschappij als één van de fundamenten voor de bescherming van en 
steun voor de mensenrechten en democratische waarden in alle samenlevingen; is in dit 
verband ingenomen met alle EU-programma's voor het opleiden van jonge 
beroepsbeoefenaren uit derde landen en het vereenvoudigen van 
uitwisselingsprogramma's voor studenten uit derde landen, aangezien deze de actieve 
deelname van de jeugd aan de opbouw van de democratie ondersteunen en doeltreffend 
bijdragen tot de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld;

122. roept de EU en de lidstaten op hun toezicht op de inperkingen van de vrijheid van 
vergadering en vereniging te verscherpen en al deze inperkingen duidelijk en snel te 
veroordelen, ook een verbod op organisaties uit het maatschappelijk middenveld, een 
agressief gebruik van de wetgeving inzake smaad en andere beperkende wetten, 
buitensporige vereisten inzake registratie en rapportage, zeer beperkende regels over 
buitenlandse financiering of een verbod voor ngo's om deel te nemen aan politieke 
activiteiten of contacten te onderhouden met buitenlanders;

123. roept de EU en haar lidstaten op om schendingen van de vrijheid van vergadering en 
vereniging op elk niveau van de politieke dialoog aan de orde te stellen, ook op het 
hoogste niveau, wanneer andere vormen van dialoog, zoals de mensenrechtendialoog, er 
niet in zijn geslaagd om voor concrete verbetering ter zake te zorgen; spoort de EU en 
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haar lidstaten aan om deze dialogen te gebruiken om individuele zorgwekkende 
gevallen aan te kaarten, met name de gevallen van personen die zijn gevangengezet 
alleen wegens het feit dat zij hun recht op vreedzame vergadering en vereniging hebben 
uitgeoefend;

124. moedigt de vertegenwoordigers van de EU-delegaties en de ambassades van de lidstaten 
aan om rechtszaken tegen mensenrechtenverdedigers en personen die zijn 
gevangengezet alleen wegens het feit dat zij hun recht op vreedzame vergadering en 
vereniging hebben uitgeoefend, te volgen en indien nodig het gebrek aan eerbiediging 
van het recht op een eerlijk proces openbaar te veroordelen;

125. roept de EU op om van de eerbiediging en bevordering van de vrijheid van vergadering 
en vereniging een belangrijke prioriteit te maken van het toekomstige actieplan van de 
EU voor mensenrechten en democratie en in dat verband specifieke acties te 
ondernemen, aangezien de vrijheid van vergadering en vereniging cruciale elementen 
zijn van democratie en een open samenleving;

126. herhaalt ermee in te stemmen om de meerderheid van de middelen van het EIDHR toe 
te kennen aan de ondersteuning van mensenrechtenverdedigers en acties van het 
maatschappelijk middenveld in de hele wereld en steunt de ontwikkeling van een fonds 
voor juridische bijstand om vervolgde journalisten en activisten toegang te bieden tot 
advocaten en een eerlijk proces;

127. benadrukt het belang van nationale instellingen op het gebied van de mensenrechten 
(National Human Rights Institutions, NHRI) op nationaal niveau voor het toezicht op de 
mensenrechten en het vergroten van het bewustzijn en om het recht op beroep voor 
slachtoffers van mensenrechtenschendingen te waarborgen; roept de EU op om, in 
overeenstemming met de beginselen van Parijs, beleid ter ondersteuning van NHRI's te 
ontwikkelen en om dit tot een prioriteit te maken in haar buitenlandse steun, met name 
in het kader van het Europees nabuurschapsinstrument;

Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst of overtuiging

128. veroordeelt alle geweld en discriminatie op grond van ideologie, godsdienst of 
overtuiging, zoals voorgeschreven in artikel 10 van het VWEU; uit zijn ernstige 
bezorgdheid over de voortdurende meldingen van geweld tegen en discriminatie van 
religieuze minderheden in de hele wereld, ook in het Midden-Oosten; benadrukt dat de 
vrijheid van gedachte, geweten, godsdienst of overtuiging een fundamenteel 
mensenrecht is dat nauw samenhangt met andere mensenrechten en grondvrijheden en 
het recht om te geloven of niet te geloven omvat, evenals het recht om uiting te geven 
aan een religie of geloof en het recht om een geloof naar keuze aan te nemen, te 
wijzigen en ervan afstand te doen of het opnieuw aan te nemen ingevolge artikel 18 van 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;

129. roept de Europese Unie en haar lidstaten op ervoor te zorgen dat religieuze minderheden 
overal ter wereld worden gerespecteerd, met name in het Midden-Oosten waar 
christenen, zoals katholieken, apostolische Armeniërs, kopten en jezidi, alsook 
moslimminderheden vervolgd worden door ISIS en andere terroristische groeperingen;
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130 veroordeelt ten stelligste de aanvallen tegen christenen in verschillende landen over heel 
de wereld en betuigt zijn solidariteit met de families van de slachtoffers; is uiterst 
bezorgd over de toenemende repressie, discriminatie, intolerantie en gewelddadige 
aanvallen tegen christelijke gemeenschappen, met name in Afrika, Azië en het Midden-
Oosten; roept voorts overheden op om alle verantwoordelijken voor de rechter te 
brengen; is uiterst bezorgd over de huidige situatie van christenen in Noord-Korea, 
Somalië, Syrië, Irak, Afghanistan, Saoedi-Arabië, Pakistan, Oezbekistan, Jemen, 
Nigeria en vele andere landen, waar christenen dreigen te worden vermoord, gemarteld, 
verkracht en ontvoerd en hun kerken worden beschadigd of vernietigd;

131. uit zijn grote bezorgdheid over de situatie van personen die behoren tot de minderheid 
van Rohingya-moslims in Birma/Myanmar, omdat hun het burgerschap van Myanmar 
wordt ontzegd en zij stelselmatig geconfronteerd worden met 
mensenrechtenschendingen en vervolging; verwijst naar zijn resolutie van 13 juni 2013 
over de situatie van de Rohingya-moslims1;

132. is verheugd dat tijdens de verslagperiode (het jaar 2013) de EU-richtsnoeren tot 
bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst en overtuiging werden 
goedgekeurd en vraagt de EU-instellingen en -lidstaten bijzondere aandacht te besteden 
aan de uitvoering van deze richtsnoeren zowel in internationale en regionale fora als in 
bilaterale betrekkingen met derde landen, en met name aan de kwetsbare situatie van 
geloofsafvalligen; looft de nieuwe VV/HV om haar verklaring dat de vrijheid van 
religie of geloof een van de drie voornaamste mensenrechten is; moedigt de VV/HV en 
de EDEO aan om een permanente dialoog aan te gaan met ngo's, religieuze of 
geloofsgroepen en religieuze leiders;

133. is ingenomen met de verbintenis van de EU om het recht op vrijheid van godsdienst of 
overtuiging te bevorderen op internationale en regionale fora zoals de VN, de OVSE, de 
Raad van Europa en andere regionale mechanismen; spoort de EU ertoe aan om haar 
jaarlijkse resolutie over de vrijheid van godsdienst of overtuiging te blijven indienen bij 
de Algemene Vergadering van de VN en om het mandaat van de speciale VN-
rapporteur voor vrijheid van godsdienst en overtuiging te steunen;

Rechten van vrouwen en meisjes

134. is verheugd over de steun van de EU aan de VN-resoluties over genderkwesties, met 
name over de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes, over de discriminatie 
van vrouwen, over de rol van de vrijheid van mening en meningsuiting voor de 
emancipatie van de vrouw, en aan de VN-verklaringen over het huwelijk op jonge 
leeftijd en het gedwongen huwelijk en over vrouwelijke genitale verminking;

135. verzoekt de EU actief deel te nemen aan de 59e zitting van de VN-Commissie voor de 
Status van de Vrouw en zich te blijven verzetten tegen elke poging om de verklaring 
van Peking en het bijbehorende actieprogramma te ondermijnen, met betrekking tot 
onder meer toegang tot onderwijs en gezondheidszorg als fundamentele mensenrechten 
en seksuele en reproductieve rechten;

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0286.
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136. betreurt het dat de lichamen van vrouwen en meisjes, met name ten aanzien van hun 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, nog altijd een ideologisch slagveld 
vormen en verzoekt de EU en haar lidstaten de onvervreemdbare rechten van vrouwen 
en meisjes op lichamelijke integriteit en autonome besluitvorming te erkennen, onder 
meer wat betreft het recht op toegang tot vrijwillige gezinsplanning, veilige en legale 
abortus en het recht om vrij te zijn van geweld, waaronder vrouwelijke genitale 
verminking, kinder- en gedwongen huwelijken, en verkrachting binnen het huwelijk;

137. veroordeelt opnieuw elke vorm van misbruik van en geweld tegen vrouwen en meisjes, 
inzonderheid het gebruik van seksueel geweld als oorlogswapen en huiselijk geweld; 
verzoekt alle leden van de Raad van Europa dan ook het Verdrag van Istanbul inzake 
het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te 
ondertekenen en te ratificeren; vraagt de EU zelf tot dat verdrag toe te treden om te 
zorgen voor samenhang tussen de interne en externe maatregelen van de EU op het vlak 
van geweld tegen vrouwen en meisjes;

138. is uiterst bezorgd dat overheden de ogen sluiten voor gevallen van onmenselijk seksueel 
misbruik van vrouwen in een tijd waarin een op de drie vrouwen wereldwijd tijdens hun 
leven slachtoffer wordt van geweld; spoort de EDEO aan om verder goede praktijken in 
te voeren voor de bestrijding van verkrachting van en seksueel geweld tegen vrouwen in 
derde landen teneinde de oorzaken die aan dit probleem ten grondslag liggen, aan te 
pakken;

139. beklemtoont dat het belangrijk is dat autoriteiten inspanningen leveren om 
voorlichtingscampagnes te ontwikkelen die gericht zijn op mannen, en met name op de 
jongere generaties, om elke vorm van gendergerelateerd geweld te voorkomen en 
geleidelijk uit te bannen; benadrukt de behoefte aan een adequate opleiding voor 
gezondheidswerkers, politieagenten, aanklagers en rechters, zowel binnen de EU als in 
derde landen, zodat ze slachtoffers van geweld kunnen begeleiden en ondersteunen;

140. benadrukt dat gendergerelateerd geweld, waaronder schadelijke gebruiken en tradities, 
een schending is van de grondrechten en met name de menselijke waardigheid, het recht 
op leven, en het recht op menselijke integriteit;

141. wijst erop dat het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld een belangrijk, bindend internationaal instrument is 
en dat daarom de toetreding van steeds meer landen tot deze overeenkomst een 
wezenlijke bijdrage zal leveren aan de totstandkoming van een geïntegreerd beleid voor 
bescherming en zelfredzaamheid van slachtoffers en voor de bevordering van de 
internationale samenwerking op dit gebied;

142. roept de Raad op om het vraagstuk van "gendergebaseerde" abortus op te nemen in de 
EU-richtsnoeren inzake geweld tegen vrouwen en meisjes; roept de Commissie en de 
Raad op om indicatoren en methodes voor het verzamelen van gegevens over dit 
fenomeen uit te werken en spoort de EDEO aan om deze kwestie op te nemen in de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de landenstrategieën inzake mensenrechten;

143. onderstreept het belang van het voeren van voorlichtings- en bewustmakingscampagnes 
in gemeenschappen waar genitale verminking van vrouwen, seksueel misbruik van 
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jonge meisjes, uithuwelijking op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken, 
vrouwenmoorden en andere gendergerelateerde schendingen van de mensenrechten 
gangbaar zijn, en meent dat mensenrechtenverdedigers die al actief zijn in de strijd 
tegen deze praktijken bij de voorbereiding en uitvoering van deze campagnes moeten 
worden betrokken; herinnert eraan dat kinderhuwelijken, vroegtijdige en gedwongen 
huwelijken en de niet-toepassing van een minimale wettelijke huwelijksleeftijd niet 
alleen een schending van de rechten van het kind vormen, maar ook een echte 
belemmering voor de versterking van de positie van vrouwen; 

144. veroordeelt ten stelligste het gebruik van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes als 
oorlogstactiek, waaronder misdrijven als massale verkrachting, seksuele slavernij, 
gedwongen prostitutie, genderspecifieke misdrijven zoals genitale verminking, 
mensenhandel, sekstoerisme, vroegtijdige en gedwongen huwelijken, eremoord en alle 
andere vormen van seksueel geweld van vergelijkbare ernst; blijft in dit verband uiterst 
bezorgd over bijvoorbeeld de situatie in het gebied van de Grote Meren in Afrika en 
Syrië; geeft uiting aan zijn steun aan de werkzaamheden van UN Women, van de 
speciale VN-rapporteur inzake geweld tegen vrouwen en de oorzaken en gevolgen 
daarvan, alsmede van de speciale VN-rapporteur inzake conflictgerelateerd seksueel 
geweld; is verheugd dat de Sacharov-prijs in 2014 is toegekend aan dr. Denis Mukwege 
voor zijn opmerkelijke strijd voor de bescherming van meisjes en vrouwen die 
slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld tijdens gewapende conflicten;

145. wijst erop dat gendergerelateerde misdaden en misdaden van seksueel geweld in het 
Statuut van Rome zijn opgenomen als oorlogsmisdaden, misdaden tegen de 
menselijkheid of handelingen die de grondslag vormen voor genocide of foltering; is in 
dit verband ingenomen met resolutie 2106 van de VN-Veiligheidsraad over de preventie 
van seksueel geweld in conflictgebieden die op 24 juni 2013 werd aangenomen en 
waarin wordt bevestigd dat het Internationaal Strafhof een cruciale rol speelt in de strijd 
tegen straffeloosheid met betrekking tot seksuele en op gender gebaseerde misdaden; 
dringt er bij de EU op aan de tenuitvoerlegging van deze beginselen ten volle te 
ondersteunen;

146. herinnert aan de toezegging van de EU om mensenrechten en genderaspecten te 
integreren in GVDB-missies, overeenkomstig de op dit punt cruciale resoluties°1325 en 
1820 van de VN-Veiligheidsraad betreffende vrouwen, vrede en veiligheid; herhaalt in 
dit verband zijn verzoek aan de EU en de lidstaten om in het proces van de 
totstandbrenging van duurzame verzoening de systematische deelname van vrouwen als 
een essentieel onderdeel van een vredesproces te ondersteunen en om te erkennen dat er 
genderperspectieven moeten worden aangebracht in conflictpreventie, 
vredeshandhaving, humanitaire hulpverlening, wederopbouw na conflicten en 
democratische overgangsprocessen;

147. beschouwt de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het politieke 
besluitvormingsproces als een kwestie van mensenrechten en democratie, waarden die 
moeten aantonen dat overheden zichzelf volledig kunnen wijden aan processen voor 
capaciteitsopbouw en -behoud; is verheugd over wettelijk vastgelegde pariteitssystemen 
en genderquota en roept ertoe op de nodige wetgevingsprocedure zo spoedig mogelijk 
uit te werken;
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148. verzoekt de EU en haar lidstaten de volledige participatie van vrouwen in de politieke 
en economische besluitvorming, met name bij vredesopbouw, democratisering en 
conflictoplossing, te ondersteunen; moedigt de lidstaten, de Commissie en de EDEO 
aan zich toe te spitsen op de economische en politieke emancipatie van vrouwen in 
ontwikkelingslanden en daarbij hun betrokkenheid bij het bedrijfsleven en bij de 
uitvoering van regionale projecten en plaatselijke ontwikkelingsprojecten te bevorderen;

149. benadrukt dat vrouwen in Europa en in de rest van de wereld het recht moeten hebben 
om net als mannen vrijelijk individuele keuzes te maken zonder ideologische, politieke 
en religieuze dwang;

Mensenrechten en corruptie

150. houdt voor ogen dat corruptie een schending van de mensenrechten is en dat de 
Europese Unie een exclusieve bevoegdheid heeft geëist voor de ondertekening van het 
VN-verdrag tegen corruptie (UN Convention against Corruption, UNCAC);

151. acht het betreurenswaardig dat er tot nog toe geen gevolg werd gegeven aan het verzoek 
van het Parlement aan de VV/HV om een EU-actieplan tegen corruptie voor te stellen 
om de UNCAC-aanbevelingen doeltreffend te monitoren, onder meer de plicht van de 
lidstaten om informatie over corruptie bekend te maken en te verspreiden, de oprichting 
van kanalen voor het melden van deze schendingen en van een rechtskader voor de 
bescherming van getuigen, en de participatie van het maatschappelijk middenveld;

152. spoort Europol aan om meer strategische en operationele partnerschappen met derde 
landen te ontwikkelen om corruptie en georganiseerde misdaad efficiënter te bestrijden;

153. vraagt de Commissie innovatieve financiële mechanismen te ontwikkelen om fiscale 
hervormingen door te voeren en de strijd tegen corruptie, illegale geldstromen en 
belastingontduiking te versterken; spoort in dit verband aan publiek-private 
partnerschappen en het combineren van subsidies en leningen in overweging te nemen 
en landen te helpen ontwikkelen om hun nationale hulpbronnen beter te benutten;

154. merkt op dat er in derde landen met een zwak bestuur en een grote stroom aan 
ontwikkelingshulp ook meer corruptie heerst, waardoor de ontwikkelingshulp niet voor 
het beoogde doel wordt gebruikt en de ontwikkeling van de mensenrechten wordt 
afgezwakt; roept de EDEO op om ontwikkelingsprogramma's te steunen waarin 
humanitaire hulp en transparantie hand in hand gaan om vooruitgang in de 
mensenrechten in derde landen te bewerkstelligen;

155. herhaalt zijn verzoek aan de EU en haar lidstaten om steun te verlenen aan de instelling 
van een speciale VN-rapporteur voor financiële criminaliteit, corruptie en 
mensenrechten;

Mensenhandel

156. veroordeelt de illegale praktijken van mensenhandel, mensenhandel voor 
orgaanverwijdering en andere handel die is gebaseerd op uitbuiting, die een inbreuk 
vormen op het recht op lichamelijke integriteit en gebruikmaken van geweld; benadrukt 
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dat mensenhandel moet worden bestreden, waarvan de meeste slachtoffers vrouwen zijn 
die worden uitgebuit voor seksuele doeleinden;

157. roept de EU op om een prioriteit te maken van de strijd tegen mensenhandel in zowel 
haar intern als extern beleid en met name de aandacht te vestigen op de bescherming 
van slachtoffers; roept de EU op haar inspanningen te intensiveren en regelmatig te 
herzien; wijst op de noodzaak van nauwere samenwerking met derde landen om goede 
werkwijzen uit te wisselen en internationale netwerken van mensenhandelaars te 
ontmantelen, die ook gebruikmaken van het internet om nieuwe slachtoffers te vinden; 
herhaalt de noodzaak voor alle lidstaten om Richtlijn 2011/36/EU en de EU-strategie 
voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016 ten uitvoer te leggen;

Discriminatie op grond van kaste

158. veroordeelt de aanhoudende mensenrechtenschendingen tegenover personen die het 
slachtoffer zijn van de kastenhiërarchie en van discriminatie op grond van kaste, zoals 
de weigering van gelijkheid en van toegang tot justitie en werk, permanente segregatie 
en op kaste gebaseerde belemmeringen betreffende de uitoefening van fundamentele 
mensenrechten en betreffende ontwikkeling; roept de EU op om beleid aan te nemen 
teneinde actie te ondernemen om discriminatie op grond van kaste uit te roeien en 
beleidsdoelstellingen inzake discriminatie op grond van kaste op te nemen in het nieuwe 
actieplan van de EU voor mensenrechten en democratie;

LGBTI-rechten

159. acht het betreurenswaardig dat in 78 landen homoseksualiteit nog steeds strafbaar is, 
met inbegrip van tien landen waar hiervoor de doodstraf geldt (Saudi-Arabië, Nigeria, 
Mauritanië, Sudan, Sierra Leone, Jemen, Afghanistan, Iran, de Malediven en Brunei) en 
dat in twintig landen de transgenderidentiteit nog steeds strafbaar is; veroordeelt ten 
stelligste de recente toename van discriminerende wetgeving en is van mening dat 
praktijken en gewelddaden tegen personen op basis van hun seksuele geaardheid en 
genderidentiteit niet onbestraft mogen blijven; spoort aan nauw toezicht uit te oefenen 
op de situatie in Nigeria, Oeganda, Malawi, India en Rusland, waar nieuwe wetten of 
recente juridische ontwikkelingen een serieuze bedreiging vormen voor de vrijheid van 
seksuele minderheden; spreekt nogmaals zijn steun uit voor de voortdurende 
werkzaamheden van de hoge commissaris voor de mensenrechten ter bestrijding van 
deze discriminerende wetten en praktijken, en voor de werkzaamheden van de VN op 
dit gebied in het algemeen;

160. is het er mee eens dat de EDEO een prioriteit moet maken van zijn activiteiten op dit 
gebied en met name de nadruk moet leggen op gevallen waarin LGBTI's de doodstraf 
krijgen en/of gefolterd of mishandeld worden, door deze praktijken te veroordelen in 
overeenstemming met de richtsnoeren van de EU inzake de doodstraf en de richtsnoeren 
van de EU inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing;

161. is verheugd over de aanneming door de Raad van de richtsnoeren voor de bevordering 
en de bescherming van het genot van alle mensenrechten door lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI); roept de EDEO 
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en de Commissie op de kwestie van LGBTI-rechten ter sprake te brengen tijdens 
politieke en mensenrechtendialogen met derde landen en in multilaterale fora; benadrukt 
hoe belangrijk het is dat de Commissie en de EDEO de kwestie van LGBTI-rechten ter 
sprake blijven brengen tijdens politieke en mensenrechtendialogen en het EIDHR 
gebruiken om organisaties die LGBTI-rechten verdedigen, te steunen door deze in staat 
te stellen homo- en transfobe wetten en discriminatie ten aanzien van LGBTI aan te 
vechten, het grote publiek bewust te maken van de discriminatie en het geweld waaraan 
personen met een andere seksuele geaardheid en genderidentiteit blootstaan, deze 
discriminatie te bestrijden en noodhulp te bieden (met inbegrip van psychologische en 
medische bijstand, bemiddeling en hulp bij re-integratie) aan degenen die daaraan 
behoefte hebben;

162. merkt op dat in steeds meer landen het huwelijk van personen van hetzelfde geslacht of 
het geregistreerd partnerschap van personen van hetzelfde geslacht wordt erkend, 
hetgeen momenteel het geval is in 17 landen in de wereld; moedigt de EU-instellingen 
en -lidstaten aan te blijven bijdragen aan het debat over de erkenning van het huwelijk 
of geregistreerd partnerschap van personen van hetzelfde geslacht als een kwestie van 
politieke, sociale, mensen- en burgerrechten;

163. roept de Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie op om 
genderidentiteitsstoornissen van de lijst van geestelijke en gedragsstoornissen te halen; 
roept de Commissie op om meer inspanningen te doen om ervoor te zorgen dat 
transidentiteiten niet langer als pathologie worden beschouwd; moedigt overheden aan 
te zorgen voor snelle, toegankelijke en transparante gendererkenningsprocedures in 
overeenstemming met het recht op zelfbestemming;

164. is verheugd over de groeiende politieke steun voor het uitbannen van sterilisatie als een 
vereiste voor wettelijke gendererkenning, zoals is verklaard door de speciale VN-
rapporteur voor foltering, en is van mening dat een dergelijke vereiste moet worden 
beschouwd als een inbreuk op het recht op lichamelijke integriteit en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten en dienovereenkomstig moet worden bestraft;

165. is verheugd over het feit dat de Moldavische wet waardoor "het verkondigen van andere 
relaties dan die met betrekking tot huwelijk en gezin" wordt verboden, in oktober 2013 
werd ingetrokken, en roept Litouwen en Rusland op het Moldavische voorbeeld te 
volgen; betreurt het resultaat van het Kroatische referendum van december 2013, waarin 
werd ingestemd met een constitutioneel verbod op het huwelijk van personen van 
hetzelfde geslacht; beklemtoont dat een dergelijk referendum in februari 2015 in 
Slowakije zal plaatsvinden; betreurt het dat in de voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië op dit moment een wetsvoorstel voor het grondwettelijk verbod van het 
huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht in het parlement wordt 
behandeld; benadrukt dat dergelijke ontwikkelingen bijdragen tot een klimaat van 
homofobie en discriminatie; benadrukt dat een betere bescherming van de grondrechten 
en vrijheden van LGBTI broodnodig is, onder andere door wetgeving op te stellen ter 
bestrijding van haatmisdrijven en discriminatie, en vraagt de nationale autoriteiten om 
haat en geweld op grond van seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie 
aan de kaak te stellen; is van mening dat de grondrechten van LGBT beter worden 
beschermd indien zij toegang hebben tot wettelijke instellingen zoals samenwoning, 
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geregistreerd partnerschap en huwelijk;

Rechten van personen die tot een nationale minderheid behoren

166. benadrukt dat nationale minderheidsgroepen specifieke behoeften hebben en dat een 
volledige en effectieve gelijkheid van personen die tot een nationale minderheid 
behoren en personen die tot de meerderheid behoren daarom moet worden gestimuleerd 
op alle gebieden van het economische, sociale, politieke en culturele leven;

Rechten van personen met een handicap

167. is ingenomen met de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met 
een handicap; herhaalt hoe belangrijk het is dat zowel de lidstaten als de EU-
instellingen dit efficiënt ten uitvoer leggen en benadrukt in het bijzonder dat het 
beginsel van universele toegankelijkheid en het geheel van rechten van personen met 
een handicap op geloofwaardige wijze in alle relevante EU-beleidsdomeinen moeten 
worden geïntegreerd, met inbegrip van ontwikkelingssamenwerking, en onderstreept 
daarbij het prescriptieve en horizontale karakter van dit thema; benadrukt dat de EU in 
samenwerking met de bevoegde internationale en regionale instanties en met het 
maatschappelijk middenveld, en in het bijzonder met gehandicaptenorganisaties, moet 
handelen om te waarborgen dat de internationale ontwikkelingsprogramma's rekening 
houden met de toegankelijkheidsbehoeften van personen met een handicap;

168. moedigt de VV/HV aan om steun te blijven verlenen aan het ratificerings- en 
uitvoeringsproces van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap in landen die dit verdrag nog niet hebben geratificeerd of ten uitvoer hebben 
gelegd;

169. spoort de EDEO aan veel aandacht te besteden aan de landenconclusies en -
aanbevelingen van het Comité inzake de rechten van personen met een handicap en aan 
de landenverslagen, en deze bezorgdheden tijdens politieke dialogen met de betrokken 
landen en in openbare verklaringen systematisch ter sprake te brengen; roept de 
Commissie op om EU-richtsnoeren voor te bereiden en op te stellen ter bevordering en 
bescherming van de mensenrechten van personen met een handicap, om in dit verband 
te zorgen voor een stelselmatig en coherent beleid, ook in haar dialoog en 
onderhandelingen met derde landen;

170. verzoekt de Commissie en de EDEO om de delegaties van de EU in de hele wereld aan 
te moedigen gesprekken te voeren met het maatschappelijk middenveld om ervoor te 
zorgen dat personen met een handicap hun mensenrechten effectief kunnen genieten;

Rechten van het kind 

171. roept de Commissie opnieuw op te komen met een ambitieuze en uitgebreide strategie 
en een actieplan inzake de rechten van het kind voor de volgende vijf jaar, zoals het 
heeft gevraagd in zijn resolutie van 27 november 2014 over het 25-jarig bestaan van het 
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VN-Verdrag inzake de rechten van het kind1;

172. is ingenomen met de samenwerking van de EU met UNICEF en andere organisaties en 
ngo's die zich inzetten voor de rechten van het kind, die heeft geleid tot een toolkit voor 
het integreren van de rechten van het kind in ontwikkelingssamenwerking en tot de 
ondersteuning van de belangrijkste MDG's en kinderbeschermingsprogramma's voor het 
verwezenlijken van de rechten van het kind, met name in kwetsbare situaties; is met 
name verheugd over het manifest inzake de rechten van het kind en moedigt meer leden 
van het Europees Parlement alsook nationale parlementsleden aan om het manifest te 
ondertekenen en "kampioenen van de rechten van het kind" te worden; is ingenomen 
met het feit dat het geld dat de EU voor de Nobelprijs heeft ontvangen, wordt gebruikt 
om kinderen in conflictsituaties bij te staan; herinnert aan het belang van het bieden van 
psychologische steun aan alle kinderen die blootgesteld zijn geweest aan gewelddadige 
gebeurtenissen of die het slachtoffer zijn van oorlogen; onderstreept dat het belangrijk is 
de toegang tot onderwijs te waarborgen voor kinderen die zijn getroffen door conflicten; 
is verheugd over de deelname van de EU in oktober 2013 aan de derde mondiale 
conferentie over kinderarbeid in Brasilia en de deelname aan de onderhandelingen over 
een tripartiete verklaring over kinderarbeid;

173. benadrukt dat alle vormen van gedwongen kinderarbeid en uitbuiting van kinderen 
moeten worden bestreden; dringt erop aan dat bestaande nationale en internationale 
wetgeving die gericht is op het vergroten van het bewustzijn over misbruik van kinderen 
op de arbeidsmarkt beter wordt geïmplementeerd;

174. verzoekt de Commissie en de EDEO actie te blijven ondernemen op het vlak van de 
rechten van het kind, met speciale aandacht voor geweld tegen kinderen, met inbegrip 
van foltering, aangezien recent melding is gemaakt van gevallen van foltering en 
gevangenschap van kinderen; vraagt kwesties als dwangarbeid van kinderen, 
kinderarmoede en kinderondervoeding en in dit verband het doel van universeel lager 
onderwijs, het terugdringen van kindersterfte, kinderhuwelijken en kindermishandeling, 
de ontwapening, rehabilitatie en re-integratie van kinderen die bij gewapende groepen 
waren ingelijfd en het probleem van kinderen die van hekserij worden beschuldigd, op 
de agenda te plaatsen van de mensenrechtendialoog met de betrokken landen; benadrukt 
dat het belangrijk is om van de rechten van het kind een prioriteit te maken in het 
buitenlands beleid, de ontwikkelingssamenwerking en de humanitaire hulpverlening van 
de EU om te zorgen voor voldoende financiering en kinderen in noodsituaties meer 
bescherming te bieden; verzoekt de VV/HV jaarlijks verslag uit te brengen aan het 
Parlement over de resultaten die bereikt zijn ten aanzien van een extern EU-beleid 
waarin het kind een centrale plaats bekleedt; benadrukt dat kinderen en jongeren 
uitsluitend werk mogen uitvoeren dat hun gezondheid en persoonlijke ontwikkeling niet 
in gevaar brengt en het volgen van onderwijs niet in de weg staat; benadrukt dat het 
belangrijk is om van de rechten van het kind een prioriteit te maken in het buitenlands 
beleid van de EU;

175. merkt op dat het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind de noodzaak van een 
multidimensionale aanpak erkent door op te roepen tot wetgevings-, administratieve, 
sociale en onderwijsmaatregelen op het gebied van kinderarbeid; benadrukt dat het voor 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0070.
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een doeltreffende uitvoering daarvan nodig is om wetgeving te koppelen aan 
beleidsmaatregelen die alternatieven aanbieden in de vorm van onderwijs en 
beroepsopleiding, evenals socialebeschermingsmaatregelen ten behoeve van kinderen 
en families;

176. roept de EU op te blijven zorgen voor een stimulerende omgeving om kinderarbeid te 
voorkomen en te bestrijden, voor een sociale dialoog en gezamenlijke acties tussen de 
publieke en private sector voor de uitbanning van kinderarbeid; benadrukt dat het nodig 
is steun te verlenen en capaciteit op te bouwen voor de bestrijding van kinderarbeid in 
landen in een conflict- of postconflictsituatie;

177. benadrukt nogmaals de noodzaak van intensievere inspanningen voor de 
tenuitvoerlegging van de herziene uitvoeringsstrategie ten aanzien van de EU-
richtsnoeren over kinderen en gewapende conflicten; roept in dit kader op tot een betere 
benutting van de fondsen van het Stabiliteitsinstrument en het EIDHR om het probleem 
van de kindsoldaten aan te pakken; spoort de EU aan de samenwerking met de speciale 
vertegenwoordiger van de VN voor door gewapende conflicten getroffen kinderen 
verder te verdiepen door de relevante actieplannen en de toezichts- en 
rapporteringsmechanismen te ondersteunen; roept op tot de universele ratificatie van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en in het bijzonder het derde Facultatieve 
Protocol, zodat kinderen klachten kunnen indienen bij de VN-commissie voor de 
rechten van het kind; verzoekt de Commissie en de VV/HV te onderzoeken hoe de EU 
unilateraal zou kunnen toetreden tot het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind;

178. wijst erop dat ondervoeding van kinderen in ontwikkelingslanden een ernstig probleem 
vormt; is in dit verband verheugd over het onlangs tijdens de tweede Internationale 
Voedingsconferentie goedgekeurde actiekader dat als algemeen streefdoel heeft gesteld 
het aantal kinderen jonger dan vijf jaar die in hun groei zijn belemmerd wereldwijd met 
40 % te doen afnemen;

179. herhaalt dat toegang tot onderwijs een grondrecht van het kind is en is vastgelegd in 
artikel 28 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989; benadrukt dat 
het noodzakelijk is om in alle acties van de EU en de lidstaten de toegang van kinderen 
tot kwaliteitsvolle diensten en gezondheidszorg te verbeteren; 

180. betreurt het dat er nog steeds landen in de wereld zijn die het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap en het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind, die gedetailleerde richtsnoeren bevatten voor de ontwikkeling van inclusieve 
maatschappijen voor de bescherming van kinderen met een handicap, niet willen 
ondertekenen;

181. verzoekt de EU en de lidstaten om samen een beleid voor humanitaire hulp en 
ontwikkeling te voeren om een einde te maken aan ondervoeding bij kinderen;

Rechten van inheemse volkeren

182. stelt met bezorgdheid vast dat inheemse volkeren bijzondere risico's op discriminatie 
lopen en bijzonder kwetsbaar zijn voor politieke, economische, milieugerelateerde en 
arbeidsgerelateerde verandering en ontwrichting; wijst erop dat de meeste van deze 
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mensen onder de armoededrempel leven en nauwelijks of geen toegang hebben tot 
systemen van vertegenwoordiging, politieke besluitvorming of rechtspraak; is bijzonder 
bezorgd over meldingen van wijdverspreide landroof, gedwongen ontheemding en 
mensenrechtenmisbruik ten gevolge van gewapende conflicten;

EU-actie op het vlak van migratie en vluchtelingen

183. betreurt het dramatisch aantal personen dat de dood heeft gevonden op de Middellandse 
Zee, dat volgens het verslag "Fatale reizen" van de Internationale Organisatie voor 
Migratie in 2013 naar schatting 3000 bedroeg – dit maakt deze zee de dodelijkste regio 
voor illegale migratie ter wereld; is uiterst bezorgd over de verslagen over 
mensenrechtenschendingen van migranten en asielzoekers op weg naar de EU; roept de 
EU en de lidstaten op om samen te werken met de VN, regionale mechanismen, 
overheden en ngo's om deze kwesties aan te pakken; benadrukt dat op EU-niveau 
sterkere beleidslijnen moeten worden ontwikkeld, die blijk geven van een grotere 
solidariteit en samenhang, om dringende kwesties in verband met migranten, 
vluchtelingen en asielzoekers aan te pakken op een manier die strookt met internationaal 
recht inzake de mensenrechten en fundamentele menselijke waardigheid, en vraagt de 
EU een gemeenschappelijk asielstelsel in te voeren en te zorgen voor doeltreffende 
gemeenschappelijke normen op het gebied van opvangprocedures in de hele EU, 
teneinde niet-begeleide minderjarigen en de zwaksten te beschermen; nodigt de 
VV/HV, het lid van de Commissie dat belast is met Migratie, Binnenlandse Zaken en 
Burgerschap, en de EDEO uit onder de lidstaten samenwerking en billijke verdeling van 
de verantwoordelijkheden te bevorderen, onder andere door vluchtelingen op te vangen 
en te hervestigen en bij te dragen aan zoek- en reddingsdiensten om migranten bij te 
staan in noodsituaties op zee wanneer ze de kust van de EU proberen te bereiken; 
herinnert er in dit verband aan dat het nodig is het beginsel van non-refoulement in 
Europese en internationale wateren na te leven, zoals is bevestigd door het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens; herinnert aan het engagement van de Commissie om 
gepaste legale migratiekanalen te ontwikkelen; roept de lidstaten op om daartoe het 
onlangs goedgekeurde gemeenschappelijke asielpakket en de gemeenschappelijke 
migratiewetgeving van de EU volledig ten uitvoer te leggen; roept de lidstaten op om 
deel te nemen aan hervestigingsprogramma's en de ontwikkeling van regionale 
beschermingsprogramma's in de zwaarst getroffen gebieden op te schroeven; benadrukt 
dat de dieperliggende oorzaken van illegale migratie moeten worden aangepakt; 
moedigt de EDEO en de lidstaten aan om landen van oorsprong, doorreislanden of 
landen van bestemming voor mensenhandel of mensensmokkel nauwlettend in de gaten 
te houden; vraagt de VV/HV en de lidstaten de externe dimensie van de Unie verder te 
versterken, samen te werken met landen van oorsprong en doorreislanden, met inbegrip 
van partnerlanden van de EU, in het bijzonder in het Middellandse Zeegebied, en deze 
bezorgdheden tijdens politieke dialogen met de betrokken landen en in openbare 
verklaringen systematisch ter sprake te brengen en de samenwerking met deze landen 
tot het hoogste niveau op te voeren om de netwerken voor migrantensmokkel te 
ontmantelen en illegale maffiabendes die munt slaan uit mensenhandel en 
mensensmokkel te bestrijden;

184. is van mening dat kinderen van migranten in het bijzonder kwetsbaar zijn, met name 
wanneer ze niet begeleid worden; herinnert eraan dat niet-begeleide minderjarigen in de 
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eerste plaats kinderen zijn en dat niet het migratiebeleid, maar de bescherming van 
kinderen de prioriteit moet zijn bij de omgang met deze kinderen in overeenstemming 
met het kernbeginsel van de belangen van het kind;

185. moedigt de VV/HV en de EDEO aan om verder steun te blijven verlenen aan het 
ratificatieproces van het VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad, het protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van 
mensenhandel, met name van vrouwen en kinderen, het protocol tegen de smokkel van 
migranten over land, over zee en door de lucht en het protocol tegen de illegale 
vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie;

186. roept de EU op ervoor te zorgen dat de onderhandeling en tenuitvoerlegging van alle 
samenwerkings- en overnameovereenkomsten op het gebied van migratie met landen 
buiten de EU strookt met de internationale mensenrechten, het vluchtelingenrecht en het 
internationaal zeerecht en vraagt te worden geraadpleegd alvorens deze overeenkomsten 
worden afgesloten; vraagt om te zorgen voor meer transparantie bij de onderhandeling 
van dergelijke overeenkomsten en toezichtsmechanismen te integreren waarmee het 
effect van de samenwerking op het gebied van migratie met landen buiten de EU en van 
grenscontrolemaatregelen, met inbegrip van Frontex en Eurosur, op de mensenrechten 
kan worden beoordeeld; dringt erop aan dat de mensenrechten in alle activiteiten van 
Frontex moeten worden geïntegreerd en bewaakt;

187. roept de Commissie op om een onafhankelijke beoordeling van haar programma's voor 
migratie en grenscontrole in de EU en daarbuiten uit te voeren teneinde verbeteringen 
voor te stellen ter voorkoming van mensenrechtenschendingen;

188. spoort het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken aan partnerschappen met 
derde landen te ontwikkelen om de internationale bescherming van asielzoekers te 
versterken;

189. is ingenomen met de toevoeging van het criterium eerbiediging van de mensenrechten 
en de fundamentele vrijheden aan de lijst van criteria op grond waarvan wordt bepaald 
of al dan niet onderhandelingen worden opgestart met derde landen over een vrijstelling 
van de visumplicht1; verzoekt de Commissie dit nieuwe criterium te gebruiken als 
pressiemiddel in het strategisch en economisch kader van de visumonderhandelingen 
om de dialoog over mensenrechten met derde landen te verdiepen;

190. veroordeelt de voortdurende criminalisering van irreguliere migratie binnen de EU die 
ten koste gaat van de mensenrechten van de betrokken personen; dringt erop aan om 
onverwijld de nodige waarborgen, verantwoordings- en handhavingsmechanismen voor 
de mensenrechten in te voeren;

191. vraagt dat de Commissie en de EDEO actief deelnemen aan het debat over de term 
"klimaatvluchteling", met inbegrip van de mogelijke juridische definitie in het 

1 Verordening (EU) nr. 509/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de 
onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van 
derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld (PB L 149 van 20.5.2014, blz. 67).
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internationale recht of in enige juridisch bindende internationale overeenkomst;

192. erkent dat staatloosheid een aanzienlijke uitdaging op het gebied van de mensenrechten 
is; vraagt de Commissie en de EDEO om in alle externe activiteiten van de EU 
staatloosheid te bestrijden, in het bijzonder door discriminatie op basis van gender, 
religie of minderheidsstatus in nationale wetten aan te pakken, door het recht van 
kinderen op een nationaliteit te bevorderen en door de campagne van het VN-
vluchtelingenbureau (UNHCR) om staatloosheid tegen 2024 uit de wereld te bannen, te 
steunen;

Mensenrechten en ontwikkeling

193. benadrukt dat de eerbiediging van de mensenrechten, waaronder economische, 
culturele, sociale en milieugerelateerde rechten, toegang tot voedsel, goed bestuur, 
democratische waarden, vrede, veiligheid en toegang tot een rechtvaardig en efficiënt 
rechtsstelsel, een voorwaarde is voor de vermindering van armoede en ongelijkheid en 
de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling; is van mening 
dat de mensenrechten deel moeten uitmaken van alle doelstellingen en indicatoren van 
de agenda voor de periode na 2015; wijst er ook op dat bij de uitvoering van de agenda 
moet worden uitgegaan van robuuste transparantie- en verantwoordingsmechanismen; 
merkt op dat de beloftes aangaande bestuur en mensenrechten meetbaar moeten zijn en 
moeten kunnen worden opgevolgd;

194. herinnert eraan dat de VN heeft erkend dat zonder een op mensenrechten gebaseerde 
benadering van ontwikkeling, de ontwikkelingsdoelstellingen niet volledig bereikt 
kunnen worden; roept de EU op waakzaam te blijven zodat de kwestie van 
mensenrechtenverdedigers en de ruimte voor het maatschappelijk middenveld 
uitdrukkelijk worden opgenomen in de besprekingen na de millenniumdoelstellingen;

195. benadrukt het verband tussen extreme armoede en het gebrek aan mensenrechten, en 
onderstreept dat het noodzakelijk is om een reeks beginselen uit te werken over de 
toepassing van normen en criteria inzake mensenrechten in de strijd tegen extreme 
armoede;

196. benadrukt het belang van beleidscoherentie voor ontwikkeling (Policy Coherence for 
Development, PCD) voor de eerbiediging van de mensenrechten; herhaalt in dit verband 
de noodzaak om richtsnoeren, effectbeoordelingen en toezichts- en 
rapportagemechanismen aan te nemen zodat PCD daadwerkelijk doorklinkt in het beleid 
van de Unie en van de lidstaten, in het bijzonder op het gebied van handel en landbouw; 
is van mening dat de EU in deze kwestie haar politieke leidersrol moet handhaven; roept 
de EU er dan ook toe op om met betrokken partnerlanden initiatieven op internationaal 
niveau (in het kader van de Verenigde Naties, de G20 enz.) te starten om PCD tot een 
universele agenda om te vormen;

197. roept de EU en de lidstaten op om hun ontwikkelingsagenda's beter op elkaar af te 
stemmen in het licht van het Verdrag van Lissabon door het ontwikkelingsbeleid op de 
voorgrond te plaatsen in de externe betrekkingen van de Unie, zodat nationale 
prioriteiten en Europese agenda's ter bevordering van de mensenrechten beter op elkaar 
worden afgestemd in het kader van het ontwikkelingsbeleid, gezien de complexiteit van 



PE541.530v01-00 44/83 RR\1050971NL.doc

NL

het ontwikkelingsbeleid van de EU;

198. roept de EDEO, onder leiding van de HV/VV, op om het buitenlands en 
veiligheidsbeleid beter af te stemmen op het ontwikkelingsbeleid teneinde synergieën te 
ontwikkelen en te zorgen voor een coherente benadering van de universele toepassing 
van de mensenrechten via het ontwikkelingsbeleid van de EU; roept voorts de EU op 
om op multinationale fora beter extern te coördineren met opkomende economieën, 
zoals de BRICS-landen, om kwesties van mondiaal bestuur aan te pakken en de 
mensenrechten te bevorderen door hun verschillende ontwikkelingsagenda's op elkaar af 
te stemmen;

199. dringt er bij de EU op aan mensenrechten en democratie effectiever in 
ontwikkelingssamenwerking te integreren en ervoor te zorgen dat de 
ontwikkelingsprogramma's van de EU ertoe bijdragen dat de partnerlanden hun 
internationale verplichtingen op het gebied van mensenrechten nakomen;

200. benadrukt dat het van belang is ontwikkelingshulp te koppelen aan geloofwaardige 
inspanningen voor democratisering;

201. roept de raad voor effectbeoordeling, onder het toezicht van de voorzitter van de 
Commissie, op ervoor te zorgen dat wanneer wordt gesproken over EU-projecten voor 
ontwikkelingssamenwerking rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de 
mensenrechten en omgekeerd;

202. beseft hoe belangrijk het is om ngo's actief te betrekken bij het plannen, uitvoeren en 
evalueren van mensenrechtenbepalingen, zodat het maatschappelijk middenveld zo 
veel mogelijk bij de beleidsvorming wordt betrokken, en bij de inspanningen om te 
waarborgen dat mensenrechtenbepalingen echt doeltreffend zijn;

203. verwelkomt het nieuwe initiatief voor de "EU Aid Volunteers", dat voor de periode 
2014-2020 circa 18 000 personen uit de EU en derde landen de kans zal bieden om 
wereldwijd deel te nemen aan humanitaire operaties op plaatsen waar de hulp het hardst 
nodig is en om solidariteit te tonen door gemeenschappen die zijn getroffen door natuur- 
of door mensen veroorzaakte rampen hulp te bieden;

204. roept op tot een gemeenschappelijke EU-actie tegen landroof, door de bevordering van 
passende waarborgen ter voorkoming van landroof in de betrokken landen en door EU- 
en andere Europese bedrijven die daar gevestigd zijn; merkt op dat het feit dat aan de 
armen op het platteland en in de steden de toegang tot land en natuurlijke hulpbronnen 
wordt ontzegd, één van de belangrijkste redenen voor honger en armoede in de wereld 
is, hetgeen een impact heeft op het genot door de lokale gemeenschappen van hun 
mensenrechten en van hun recht op geschikte voeding; verzoekt om een beoordeling 
van het effect van het EU-handelsbeleid op landroof; is ingenomen over de 
betrokkenheid van de EU bij de ontwikkeling van de mondiale facultatieve richtsnoeren 
voor verantwoord beheer van bodemgebruik, visserij en bosbouw in de context van de 
nationale voedselzekerheid, die onder auspiciën van de Verenigde Naties zijn 
aangenomen, en verzoekt om de tenuitvoerlegging ervan en om de aanneming van 
bindende richtsnoeren ter voorkoming van landroof;  benadrukt niettemin dat 
mensenrechten- en armoedebestrijdingsoverwegingen dringend moeten worden 
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geïntegreerd in de besluitvorming over de aankoop of langdurige pacht van grote 
stukken grond door investeerders; beschouwt de reactie van de EU op deze kwestie als 
een belangrijke test voor haar belofte om in haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in 
de richting van een op recht gebaseerde aanpak te evolueren, zoals bedoeld in het 
Verdrag van Lissabon, waardoor het ontwikkelingsbeleid van de EU verder zou 
bijdragen tot de duurzame economische, sociale en ecologische ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden met als voornaamste doel het uitroeien van armoede in de hele 
wereld; verzoekt de EU om zich, in overeenstemming met de aanbevelingen van de 
speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel, te verbinden tot een fundamentele 
verschuiving naar agro-ecologie als een manier om het recht op voedsel te waarborgen;

205. stelt tot zijn grote verontrusting vast dat inheemse volkeren in het bijzonder te lijden 
hebben onder schendingen van de mensenrechten die verband houden met de winning 
van hulpbronnen; roept de EDEO op om strenge rechtskaders en initiatieven te 
ondersteunen die gericht zijn op transparantie en goed bestuur in de mijnbouw en in 
andere sectoren voor natuurlijke hulpbronnen, en die de vrije, voorafgaande en 
geïnformeerde toestemming van inheemse volkeren en de VN-Verklaring inzake de 
rechten van inheemse volkeren, eerbiedigen;

206. stelt met grote bezorgdheid vast dat vooral kwetsbare groepen worden getroffen door 
schendingen van de mensenrechten die verband houden met de aantasting van het 
milieu, omdat de uitbreiding van monocultuurbedrijven, de houtkap, 
infrastructuurwerken en de steun voor gas- en olie-infrastructuur, biobrandstoffen, 
mijnbouw en grootschalige waterkrachtcentrales, ontbossing en bosdegradatie tot 
gevolg hebben; verzoekt de Commissie het zevende milieuactieprogramma ten uitvoer 
te leggen en een alomvattend plan te ontwikkelen om zowel ontbossing en 
bosdegradatie als de impact hiervan op het milieu, de maatschappij en de 
mensenrechten, aan te pakken; 

207. herinnert eraan dat met ontwikkelings-, onderwijs- en gezondheidszorgprogramma's niet 
alleen armoede kan worden aangepakt, maar dat zo ook een bijdrage kan worden 
geleverd aan de strijd tegen het internationale terrorisme; vraagt de EU om wereldwijd 
meer strategieën te ontwikkelen naar analogie van de strategie van de EDEO voor 
veiligheid en ontwikkeling in de Sahel;

208. benadrukt dat ondanks de vooruitgang die reeds is geboekt met betrekking tot de 
toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen, nog steeds ongeveer 2,6 miljoen 
mensen geen toegang hebben tot een latrine en 1,1 miljard mensen geen toegang hebben 
tot enige vorm van drinkwater; meent dat dit niet enkel te wijten is aan een gebrek aan 
middelen, maar ook een gebrek aan politieke wil; roept overheden daarom op de 
toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen te waarborgen, met name voor 
vrouwen en kinderen;

209. verzoekt om de uitwerking van een ambitieuze beleidsstrategie voor de lange termijn en 
een dito actieplan inzake volksgezondheid, innovatie en toegang tot geneesmiddelen, 
om onder andere op zoek te gaan naar nieuwe stimuleringsregelingen voor onderzoek en 
ontwikkeling, zoals beschreven in het verslag uit 2012 van de consultatieve werkgroep 
van deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake onderzoek en 
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ontwikkeling: Financiering en coördinatie, voor de waarborging van een recht op 
levensstandaard die voldoende hoog is voor de gezondheid en het welzijn voor elk mens 
zonder onderscheid naar ras, religie, politieke overtuiging of economische of sociale 
situatie; benadrukt dat vrouwen en meisjes nog steeds het zwaarst getroffen worden 
door de hiv-pandemie en ook het sterkst betrokken zijn bij de zorg voor patiënten in hun 
gemeenschappen;

Internationale culturele en sportevenementen en mensenrechten 

210. verklaart dat autoritaire staten steeds vaker immense sport- of culturele evenementen 
organiseren om hun internationale legitimiteit te stimuleren, terwijl ze de kritiek vanuit 
hun eigen land steeds meer aan banden leggen; roept de EU en haar lidstaten op te 
overleggen met nationale sportverenigingen, actoren uit het bedrijfsleven en 
organisaties uit het maatschappelijk middenveld over de voorwaarden voor hun 
deelname aan dergelijke evenementen, met inbegrip van de eerste Europese Spelen in 
Bakoe in 2015 en de FIFA-wereldbeker in Rusland in 2018; roept op om een 
beleidskader van de EU te ontwikkelen inzake sport en mensenrechten, en relevante 
verbintenissen op te nemen in het komende actieplan inzake mensenrechten;

Sterker optreden van het Europees Parlement inzake de mensenrechten

211. herhaalt zijn belofte om de eigen procedures, processen en structuren van het Parlement 
te blijven verbeteren teneinde ervoor te zorgen dat mensenrechten en democratie 
centraal staan in zijn acties en beleid; herinnert eraan dat het Parlement zich sinds jaar 
en dag inzet voor de mensenrechten, met name door middel van de Sacharov-prijs voor 
de vrijheid van denken; is bovendien van mening dat de doeltreffende samenwerking 
van het hele Parlement en het integreren van de mensenrechten noodzakelijk zijn opdat 
de Subcommissie mensenrechten haar missie kan vervullen om, zoals vastgelegd in het 
Reglement, "te zorgen voor de samenhang tussen alle externe beleidsmaatregelen van 
de Unie en haar beleid inzake de mensenrechten";

212. vraagt dat de richtsnoeren voor interparlementaire delegaties van het EP over 
bevordering van de mensenrechten en democratie beter worden toegepast en dat de 
Conferentie van delegatievoorzitters in samenwerking met de Subcommissie 
mensenrechten deze richtsnoeren herziet; raadt in dit verband aan dat tijdens 
delegatiebezoeken naar derde landen mensenrechtenkwesties, vooral van individuele 
gevallen waarnaar in resoluties van het Parlement wordt verwezen en de gevallen van 
laureaten en genomineerden van de Sacharov-prijs die gevaar lopen, systematischer en 
transparanter ter sprake worden gebracht en dat acties waarvan de Subcommissie 
mensenrechten op de hoogte wordt gesteld, schriftelijk worden gemeld en, wanneer 
politiek gerechtvaardigd, via een specifieke debriefingssessie;

213. benadrukt dat er voortdurend moet worden gereflecteerd over de meest gepaste 
manieren om de geloofwaardigheid, zichtbaarheid en doeltreffendheid te verhogen van 
de EP-resoluties waarin inbreuken op de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat 
worden veroordeeld en dat het nodig is dat alle Europese instellingen en het Europees 
Fonds voor Democratie zich op elkaar afstemmen en deze kwesties opvolgen; benadrukt 
met name dat het nodig is om kwesties die in spoedresoluties van het Parlement ter 
sprake worden gebracht, institutioneel te volgen; 



RR\1050971NL.doc 47/83 PE541.530v01-00

NL

214. spoort de discussie aan over de mogelijkheid om de verschillende instrumenten van het 
Parlement ter ondersteuning en bevordering van de mensenrechten in één strategisch 
document op te nemen, dat het Parlement tijdens een plenaire vergadering moet 
goedkeuren; vraagt een regelmatig bijgewerkte website op te zetten waarop de in 
spoedresoluties van het Europees Parlement behandelde mensenrechtenverdedigers in 
een lijst worden vermeld en een interne werkgroep van het EP op te richten die de zaken 
van de verdedigers op deze lijst wereldwijd volgt om delegaties die naar derde landen 
reizen aan te moedigen hen te ontmoeten;

* * *

215. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de EUSR voor de mensenrechten, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten, de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de voorzitter van de 69e 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de voorzitter van de VN-
Mensenrechtenraad, de hoge VN-commissaris voor de mensenrechten en de hoofden 
van de EU-delegaties.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

aan de Commissie buitenlandse zaken

inzake het Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid 
van de Europese Unie ter zake
(2014/2216(INI))

Rapporteur voor advies: Heidi Hautala

SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat de eerbiediging van de mensenrechten, waaronder economische, culturele, 
sociale en milieugerelateerde rechten, toegang tot voedsel, goed bestuur, democratische 
waarden, vrede, veiligheid en toegang tot een rechtvaardig en efficiënt rechtsstelsel, een 
voorwaarde is voor de vermindering van armoede en ongelijkheid en de verwezenlijking 
van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling; is van mening dat de mensenrechten 
deel moeten uitmaken van alle doelstellingen en indicatoren van de agenda voor de 
periode na 2015; wijst er ook op dat bij de uitvoering van de agenda moet worden 
uitgegaan van robuuste transparantie- en verantwoordingsmechanismen; merkt op dat de 
beloftes aangaande bestuur en mensenrechten meetbaar zijn en kunnen worden 
opgevolgd;

2. roept de EU ertoe op om er tijdens de komende intergouvernementele onderhandelingen 
alles aan te doen opdat de op mensenrechten gebaseerde aanpak en de terugdringing van 
ongelijkheden tot basisconcepten worden in het mondiale ontwikkelingskader voor de 
periode na 2015 en ook op concrete wijze worden opgenomen in de doelstellingen zelf; 
benadrukt dat moet worden gewaarborgd dat in de agenda voor de periode na 2015 onder 
andere vrouwenrechten, de rechten van het kind, goed bestuur, democratie en de 
rechtsstaat, vrijheid van vereniging en meningsuiting, universele gezondheidszorg, en 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten worden opgenomen, als 
sleutelelementen voor ontwikkeling; onderstreept dat het verband tussen migratie en 
ontwikkeling een belangrijke plaats moet innemen in de agenda voor de periode na 2015;



RR\1050971NL.doc 49/83 PE541.530v01-00

NL

3. onderstreept dat de inspanningen op het vlak van mondiale ontwikkeling, waaronder de 
inspanningen en het externe optreden van de EU, erop gericht moeten zijn de eerbiediging 
te waarborgen van de fundamentele mensenrechten en de gelijke waarde van alle mensen;

4. stelt tot zijn grote verontrusting vast dat er zich volgens de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) wereldwijd ongeveer 21 miljoen mannen, vrouwen en kinderen 
in een of andere vorm van slavernij bevinden; benadrukt dat het mensenrechtenvraagstuk 
op holistische wijze en in zijn geheel moeten worden aangepakt, waarbij een sterke 
nadruk wordt gelegd en sterk en met bindende doelstellingen wordt ingezet op zowel 
burger- als politieke rechten en economische, sociale, culturele en milieugerelateerde 
rechten, aangezien zonder deze rechten geen ontwikkeling kan plaatsvinden; benadrukt 
dat de dieperliggende oorzaken van armoede moeten worden aangepakt; benadrukt dat de 
internationale arbeidsnormen moeten worden geëerbiedigd, overeenkomstig de Agenda 
voor waardig werk van de IAO, en roept op tot de totstandbrenging van een universeel 
minimum aan sociale bescherming; is van mening dat sociale vraagstukken centraler 
zouden moeten staan in de buitenlandse betrekkingen van de EU; betreurt in deze context 
dat de EU geen standaardmodel heeft voor een "sociale clausule" die kan worden 
opgenomen in alle handelsovereenkomsten met derde landen; roept de EU er dan ook toe 
op een hoofdstuk over ontwikkeling en een sociale clausule waarin de fundamentele 
arbeidsnormen van de IAO worden weerspiegeld, op te nemen in al haar 
handelsovereenkomsten met derde landen;

5. merkt op dat de verslechterende veiligheidssituatie wereldwijd en de financiële crisis die 
sinds de meltdown in 2008 almaar is verergerd, tot een toename van kinderarbeid in 's 
werelds armste landen hebben geleid, en juridische implicaties kunnen hebben en 
reputatieschade kunnen opleveren voor bedrijven die goederen uit ontwikkelingslanden 
importeren; dringt er bij de VV/HV en de EDEO op aan het Internationaal Programma 
voor de afschaffing van kinderarbeid te blijven bevorderen, in het bijzonder in de 
ontwikkelingslanden waar een betreurenswaardig hoog aantal kinderen aan het werk 
wordt gezet om het gezinsinkomen aan te vullen;

6. onderstreept dat er meer moet worden gedaan om mensenrechten en democratie te 
integreren in ontwikkelingssamenwerking; benadrukt dat de EU en haar delegaties de op 
mensenrechten gebaseerde aanpak moeten volgen in EU-programma's en -beleid en door 
middel van technische ondersteuning in het kader van de ontwikkelingshulp, en in het 
bijzonder de nieuwe instrumenten moeten inzetten; moedigt de lidstaten bovendien aan 
om in hun ontwikkelingsbeleid en -hulp een op mensenrechten gebaseerde aanpak te 
volgen, bijvoorbeeld door het belang te benadrukken van transparantie, mensenrechten, 
goed bestuur, democratie en politieke deelname aan dialogen over begroting en de 
ondersteuning van bepaalde sectoren; roept de EU er verder toe op democratische inbreng, 
deelname van het maatschappelijk middenveld en transparantie van ontwikkelingshulp 
(dit laatste op grond van de EU-transparantiewaarborg) te eerbiedigen, te bevorderen en te 
verdedigen;

7. merkt op dat er in derde landen met een zwak bestuur en een grote stroom aan 
ontwikkelingshulp ook meer corruptie heerst, waardoor de ontwikkelingshulp niet voor 
het beoogde doel wordt gebruikt en de ontwikkeling van de mensenrechten wordt 
afgezwakt; roept de EDEO op om ontwikkelingsprogramma's te steunen waarin 



PE541.530v01-00 50/83 RR\1050971NL.doc

NL

humanitaire hulp en transparantie hand in hand gaan om vooruitgang in de mensenrechten 
in derde landen te bewerkstelligen;

8. verzoekt de EU om door middel van haar buitenlands beleid bij te dragen tot een 
versterking van de nationale, regionale en internationale verantwoordingsmechanismen, 
zoals het Internationaal Strafhof, de nationale rechterlijke instanties, de parlementen, de 
nationale mensenrechteninstanties en het maatschappelijk middenveld;

9. beseft hoe belangrijk het is om ngo's actief te betrekken bij het plannen, uitvoeren en 
evalueren van mensenrechtenbepalingen, zodat het maatschappelijk middenveld zo veel 
mogelijk bij de beleidsvorming wordt betrokken, en bij de inspanningen om te 
waarborgen dat mensenrechtenbepalingen echt doeltreffend zijn;

10. verzoekt de Commissie sterker en consequenter op te treden tegen de discriminatie van de 
meest achtergestelde groepen die doorgaans worden gediscrimineerd en uitgesloten op 
grond van hun ras, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of genderidentiteit of omdat ze 
tot migrantengroepen of de inheemse bevolking behoren;

11. betreurt het dat het nog steeds ontbreekt aan een holistische benadering van de manier 
waarop ondernemingen wereldwijd de normen betreffende mensenrechten eerbiedigen, 
wat bepaalde staten en bedrijven de mogelijkheid geeft dergelijke regels te omzeilen; 
benadrukt bijgevolg dat er juridisch bindende regels inzake maatschappelijk verantwoord 
ondernemen moeten worden aangenomen; vraagt de Commissie in het bijzonder om 
doeltreffende maatregelen om het VN-project "Protect, Respect and Remedy", zoals 
voorgesteld door John Ruggie, de speciale VN-gezant voor bedrijfsleven en 
mensenrechten, in werking te stellen; benadrukt evenzeer dat er behoefte is aan 
doeltreffende corrigerende maatregelen om ondernemingen te bestraffen wegens 
schendingen van de mensenrechten en om de slachtoffers van dergelijke schendingen 
schadeloos te stellen;

12. herinnert aan de EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, waarin de lidstaten worden verzocht een nationaal plan voor de 
tenuitvoerlegging van de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten, op te 
stellen;

13. merkt op dat bedrijven dit niet als een uitdaging moeten zien, maar als een kans om 
nieuwe zakelijke mogelijkheden te creëren in regio's die het meest gebaat zijn bij 
duurzame en verantwoorde investeringen, evenals als een manier om bij te dragen aan de 
eerbiediging van de mensenrechten in ontwikkelingslanden;

14. benadrukt het belang van beleidscoherentie voor ontwikkeling (PCD) voor de 
eerbiediging van de mensenrechten; herhaalt in dit verband de noodzaak om richtsnoeren, 
effectbeoordelingen en toezichts- en rapportagemechanismen aan te nemen zodat PCD 
daadwerkelijk doorklinkt in het beleid van de Unie en van de lidstaten, in het bijzonder op 
het gebied van handel en landbouw; is van mening dat de EU in deze kwestie haar 
politieke leidersrol moet handhaven; roept de EU er dan ook toe op om samen met 
betrokken partnerlanden initiatieven op internationaal niveau (in het kader van de 
Verenigde Naties, de G20, enz.) te starten om PCD tot een universele agenda om te 
vormen;
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15. benadrukt dat melding is gemaakt van herhaalde schendingen van fundamentele 
arbeidsnormen in een aantal landen met SAP plus-status, maar dat dit niet tot schorsing 
van preferenties geleid heeft, hetgeen in tegenspraak is met het beginsel van de 
beleidscoherentie voor ontwikkeling; roept dan ook op tot de daadwerkelijke handhaving 
van de SAP plus-regeling, die ten uitvoer moet worden gelegd in combinatie met een 
geschikt en transparant rapportagemechanisme en voldoende middelen voor toezicht door 
het maatschappelijk middenveld; betreurt eveneens dat de preferentiële 
handelsovereenkomsten van de EU niet voorzien in daadwerkelijke 
handhavingsmechanismen; benadrukt dienovereenkomstig dat systematisch 
mensenrechtenclausules moeten worden opgenomen in handelsovereenkomsten en dat in 
dergelijke clausules in een klachtenregeling moet worden voorzien;

16. roept op tot een gezamenlijke EU-actie tegen landroof, door de bevordering van passende 
waarborgen ter voorkoming van landroof in de betrokken landen en door EU- en andere 
Europese bedrijven die daar gevestigd zijn; verzoekt om een beoordeling van het effect 
van het EU-handelsbeleid op landroof, de tenuitvoerlegging van de mondiale facultatieve 
richtsnoeren voor verantwoord beheer van bodemgebruik, visserij en bosbouw in de 
context van de nationale voedselzekerheid, en de aanneming van bindende richtsnoeren 
ter voorkoming van landroof; verzoekt de EU om zich, in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel, te verbinden tot 
een fundamentele verschuiving naar agro-ecologie als een manier om het recht op voedsel 
te waarborgen;

17. stelt tot zijn grote verontrusting vast dat inheemse volkeren in het bijzonder te lijden 
hebben onder schendingen van de mensenrechten die verband houden met de winning van 
hulpbronnen; roept de EDEO op om strenge rechtskaders en initiatieven te ondersteunen 
die gericht zijn op transparantie en goed bestuur in de mijnbouw en in andere sectoren 
voor natuurlijke hulpbronnen, en die de vrije, voorafgaande en geïnformeerde 
toestemming van inheemse volkeren en de VN-Verklaring inzake de rechten van 
inheemse volkeren, eerbiedigen;

18. stelt met grote bezorgdheid vast dat vooral kwetsbare groepen worden getroffen door 
schendingen van de mensenrechten die verband houden met de aantasting van het milieu, 
omdat de uitbreiding van monocultuurbedrijven, de houtkap, infrastructuurwerken en de 
steun voor gas- en olie-infrastructuur, biobrandstoffen, mijnbouw en grootschalige 
waterkrachtcentrales, ontbossing en bosdegradatie tot gevolg hebben; verzoekt de 
Commissie het zevende milieuactieprogramma ten uitvoer te leggen en een alomvattend 
plan te ontwikkelen om zowel ontbossing en bosdegradatie, als de impact hiervan op het 
milieu, de maatschappij en de mensenrechten, aan te pakken; 

19. is van mening dat de EU, met inbegrip van haar delegaties, vroegtijdige 
waarschuwingssignalen moet opvangen, zoals onderdrukking van minderheden en 
schendingen van de mensenrechten, die wijzen op mogelijke conflicten en humanitaire 
rampen; roept de EU ertoe op beste praktijken op te stellen voor de bevordering en 
bescherming van de mensenrechten in de nasleep van rampen en conflicten, met 
bijzondere aandacht voor personen met een handicap, vrouwen en kinderen en andere 
kwetsbare groepen, door gegevens te verschaffen en relevante maatregelen te treffen in 
verband met concrete verwijzingen naar personen met een handicap, de beschikbaarheid 
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van risicobeperkingsplannen die gehandicapten omvatten, opleidingen voor al het 
relevante dienstverlenend personeel en het deel van de noodopvangplaatsen en hulpcentra 
dat aan deze personen is aangepast, met de nadruk op de integratie van het 
mensenrechtenvraagstuk in hulp-, herstel- en wederopbouwactiviteiten, rekening houdend 
met de humanitaire beginselen van menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en 
onafhankelijkheid en de op behoeften gebaseerde aanpak van humanitaire bijstand;

20. wijst er nogmaals op dat het van belang is om alle vormen van discriminatie en geweld 
jegens vrouwen en meisjes uit te bannen; verzoekt de EU om de uitbanning van alle 
geweld, zoals huiselijk geweld, mensenhandel, seksuele uitbuiting en seksuele intimidatie, 
evenals alle schadelijke praktijken, met inbegrip van kindhuwelijken, gedwongen 
huwelijken of huwelijken op jonge leeftijd en genitale verminking van vrouwen, tot een 
van de topprioriteiten van haar externe optreden uit te roepen;

21. benadrukt dat veiligheid, ontwikkeling en mensenrechten in onderlinge samenhang 
moeten worden benaderd; veroordeelt met klem het seksuele geweld in gewapende 
conflicten, in hoofdzaak jegens vrouwen en jonge kinderen, waartoe nog altijd toevlucht 
wordt genomen in bepaalde kwetsbare ontwikkelingslanden, zoals de Democratische 
Republiek Congo, en in het bijzonder de oostelijke provincies, die al jaren aan de kaak 
worden gesteld door de VN, lokale autoriteiten en ngo's, en door de heer Denis Mukwege, 
de winnaar van de Sacharovprijs 2014 van het Parlement; roept de EU en haar lidstaten 
ertoe op te waarborgen dat de uitvoering van hun asiel-, migratie-, en 
grensbewakingsbeleid in overeenstemming is met het internationaal recht inzake de 
mensenrechten;

22. betreurt met betrekking tot het EU-jaarverslag, dat het 153 bladzijden tellende algemene 
gedeelte ervan geen specifiek hoofdstuk bevat over ontwikkeling, maar slechts twee halve 
specifiek aan het onderwerp gewijde bladzijden. 
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ADVIES VAN DE COMMISSIE RECHTEN VAN DE VROUW EN 
GENDERGELIJKHEID

aan de Commissie buitenlandse zaken

inzake het Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid 
van de Europese Unie ter zake
(2014/2216(INI))

Rapporteur voor advies: Jana Žitňanská

SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien zijn resolutie van 4 februari 2014 over de EU-routekaart tegen homofobie en 
discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit1,

– gezien zijn resolutie van 25 november 2014 over de EU en het mondiaal 
ontwikkelingskader voor de periode na 20152,

– gezien de slotverklaring van het vierde wereldcongres tegen de doodstraf, dat heeft 
plaatsgevonden in Genève van 24 tot 26 februari 2010, waarin wordt opgeroepen tot de 
universele afschaffing van de doodstraf,

A. overwegende dat de EU een speciale vertegenwoordiger voor de mensenrechten heeft, en 
dat de persoon die deze functie bekleedt tot taak heeft bij te dragen aan de coördinatie van 
de activiteiten van de Unie met als doel dat haar werkzaamheden op het gebied van 
bevordering van de wereldwijde naleving van de mensenrechten, en met name de rechten 
van vrouwen, beter worden doorgrond en meer bekendheid krijgen;

B. overwegende dat gendergerelateerd geweld, en in het bijzonder geweld tegen vrouwen en 
meisjes, een schending is van het recht van vrouwen op lichamelijke integriteit en ernstige 
blijvende gevolgen kan hebben voor de gezondheid van het slachtoffer;

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0062.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0059.
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C. overwegende dat gendergerelateerd geweld op alle terreinen van hun leven gevolgen heeft 
voor het welzijn van de slachtoffers;

D. overwegende dat de uitoefening van de democratie uitgaat van gelijke rechten en 
gelijkheid van burgerlijke staat voor vrouwen en mannen;

E. overwegende dat tijdens gewapende conflicten vrouwen en kinderen, waaronder 
vrouwelijke en minderjarige vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen tot de meest 
kwetsbare groepen in de samenleving behoren en dat ontheemde jonge meisjes tijdens 
humanitaire crises aan beduidend meer risico's worden blootgesteld;

F. overwegende dat geweld tegen en/of discriminatie van vrouwen onder geen enkel beding 
op politieke, religieuze of culturele gronden kan worden gerechtvaardigd;

G. overwegende dat geweld tegen vrouwen en meisjes, in het bijzonder huiselijk geweld, 
wereldwijd de meest voorkomende vorm van schending van de mensenrechten is, alle 
lagen van de bevolking treft, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, sociale positie 
en land van herkomst of verblijf, en een van de belangrijkste obstakels voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen is; 

H. overwegende dat gendergerelateerd geweld wordt gedefinieerd als geweld dat gericht is 
tegen bepaalde personen op grond van hun gender, genderidentiteit of genderexpressie, of 
geweld dat onevenredig veel mensen van een bepaald gender treft;

I. overwegende dat vrouwen en meisjes met een handicap een verhoogd risico lopen 
slachtoffer te worden van geweld, misbruik en verwaarlozing, vooral in instellingen, 
waardoor dit probleem vaak onbekend blijft;

J. overwegende dat de bevordering van de rechten van de vrouw en van gendergelijkheid en 
de bestrijding van geweld tegen vrouwen essentiële basisonderdelen van de 
mensenrechtendialoog tussen de EU en derde landen dienen te vormen; overwegende dat 
het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) hierin een positieve 
rol speelt; overwegende dat de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de 
Commissie, wanneer zij een samenwerkingsverband met een land aangaan, tijdig dienen 
vast te stellen welke kwesties prioritair moeten worden aangepakt om de financiering en 
andere middelen beter op de doelstellingen te kunnen afstemmen;

K. overwegende dat de toegang tot basisgezondheidszorg en diensten voor seksuele en 
reproductieve gezondheid een fundamenteel aspect is van de gelijkheid van vrouwen en 
mannen en dat die toegang nog niet overal ter wereld is gewaarborgd;

L. overwegende dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op fundamentele 
mensenrechten gebaseerd zijn en essentiële elementen van de menselijke waardigheid 
vormen1; 

M. overwegende dat geen enkele vorm van discriminatie van of geweld tegen vrouwen, zoals 

1 Zie punten 7.2 en 7.3 van het Actieprogramma van de Internationale Conferentie over bevolking en 
ontwikkeling.
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seksueel misbruik, genitale verminking van vrouwen, gedwongen huwelijken, zogeheten 
eremoorden, seksuele uitbuiting van vrouwen voor commerciële doeleinden, en huiselijk 
geweld, te rechtvaardigen valt op grond van politieke, maatschappelijke, religieuze of 
culturele factoren of op grond van de tradities van volkeren of stammen;

1. beklemtoont dat het belangrijk is dat autoriteiten inspanningen leveren om 
voorlichtingscampagnes te ontwikkelen die gericht zijn op mannen, en met name op de 
jongere generaties, om elke vorm van gendergerelateerd geweld te voorkomen en 
geleidelijk uit te bannen; benadrukt de behoefte aan een adequate opleiding voor 
gezondheidswerkers, politieagenten, aanklagers en rechters, zowel binnen de EU als in 
derde landen, zodat ze slachtoffers van geweld kunnen begeleiden en ondersteunen;

2. verzoekt de EU en haar lidstaten de volledige participatie van vrouwen in de politieke en 
economische besluitvorming, met name bij vredesopbouw, democratisering en 
conflictoplossing, te ondersteunen; moedigt de lidstaten, de Commissie en de EDEO aan 
zich toe te spitsen op de economische en politieke emancipatie van vrouwen in 
ontwikkelingslanden en daarbij hun betrokkenheid bij het bedrijfsleven en bij de 
uitvoering van regionale projecten en plaatselijke ontwikkelingsprojecten te bevorderen;

3. onderstreept dat het reduceren van de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen, het 
bestrijden van gendergerelateerd geweld en het bevorderen van gelijkheid en 
vrouwenrechten essentieel zijn voor de ontwikkeling van een duurzame en democratische 
maatschappij;

4. benadrukt dat vrouwen in Europa en in de rest van de wereld het recht moeten hebben om 
net als mannen vrijelijk individuele keuzes te maken zonder ideologische, politieke en 
religieuze dwang;

5. verzoekt alle leden van de Raad van Europa dan ook het Verdrag inzake het voorkomen 
en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te ondertekenen en te 
ratificeren; verzoekt in dit verband de EU tot het verdrag toe te treden om te zorgen voor 
samenhang tussen de interne en externe maatregelen van de EU op het vlak van geweld 
tegen vrouwen;

6. onderstreept dat om geweld tegen vrouwen op een doeltreffende manier te bestrijden er in 
de maatschappij een gedragswijziging ten opzichte van vrouwen en meisjes nodig is, 
omdat vrouwen al te vaak in een ondergeschikte rol worden voorgesteld en geweld tegen 
vrouwen al te vaak wordt getolereerd of geringschat; benadrukt dat genderstereotypen een 
van de belangrijkste oorzaken zijn van schendingen van vrouwenrechten en ongelijkheid 
tussen vrouwen en mannen; merkt op dat bijzondere aandacht dient te worden besteed aan 
constitutionele, wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die discriminerend zijn ten 
aanzien van vrouwen, op grond van hun geslacht, bijvoorbeeld bij de toegang tot 
rechtspleging, tot eigendom, tot krediet, tot gezondheidszorg of tot onderwijs; vraagt aan 
de EDEO en de Commissie de nadruk te leggen op het belang van de betrokkenheid van 
mannen bij voorlichtings- en bewustmakingscampagnes over vrouwenrechten;

7. is ernstig bezorgd over de toename van gendergerelateerd geweld in vele delen van de 
wereld als een van de symptomen van de wereldwijde crisis, en met name over het 
stijgende aantal vrouwenmoorden in Mexico en andere landen in Midden- en Zuid-
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Amerika die plaatsvinden in de context van het daar alom aanwezige geweld en de 
structurele discriminatie; veroordeelt scherp alle vormen van gendergerelateerd geweld, 
het weerzinwekkende misdrijf vrouwenmoord en de heersende straffeloosheid voor deze 
misdaden, waardoor een precedent wordt geschapen en de moordenaars nog verder 
worden aangemoedigd;

8. wijst op de noodzaak om de inspanningen inzake recht op en toegang tot onderwijs, met 
name voor meisjes, te versterken; is ingenomen met de toekenning van de Nobelprijs voor 
de Vrede aan Malala Yousafzaï en Kailash Satyarthi voor hun strijd voor kinderrechten; 
merkt op dat de toegang tot onderwijs deels een voorwaarde is om andere mensenrechten, 
zoals de vrijheid van geweten en godsdienst of de politieke participatie, ten volle te 
kunnen uitoefenen; 

9. verzoekt de Commissie, de EDEO en de lidstaten specifieke maatregelen te nemen om de 
situatie van vrouwen aan te pakken en hun vrijheid en de eerbiediging van hun meest 
fundamentele rechten te waarborgen, alsook maatregelen te treffen om uitbuiting en 
misbruik van en geweld jegens vrouwen en kinderen te voorkomen;

10. dringt er bij de VN, en in het bijzonder bij de speciale VN-rapporteur inzake geweld tegen 
vrouwen, Rashida Manjoo, op aan zich tot het uiterste in te spannen om de slachtoffers 
van misbruik en schendingen tegen meisjes en vrouwen op te sporen en de feiten en 
omstandigheden van dergelijke gevallen te onderzoeken en vast te stellen, teneinde 
straffeloosheid te voorkomen en volledige verantwoordingsplicht te waarborgen; steunt 
het werk van de speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties voor seksueel 
geweld in conflictsituaties, Zainab Hawa Bangura;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten geweld tegen vrouwen en de gendergerelateerde 
dimensie van schendingen van de mensenrechten internationaal aan te pakken, in het 
bijzonder in het kader van bilaterale associatie- en internationale handelsovereenkomsten, 
zowel de reeds geldende als de nog in onderhandeling zijnde;

12. is ingenomen met de aanbevelingen van het Comité voor de uitbanning van discriminatie 
van vrouwen over conflictpreventie en conflict- en post-conflictsituaties overeenkomstig 
de op dit punt cruciale resoluties 1325 en 1820 van de VN-Veiligheidsraad betreffende 
vrouwen, vrede en veiligheid; herinnert de internationale gemeenschap er voorts aan dat 
vrouwen en meisjes beschermd moeten worden, met name vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers, die vaak het doelwit zijn van geweld, en roept op om te zorgen 
voor bescherming tegen verkrachting en gedwongen prostitutie; benadrukt dat slachtoffers 
van gendergerelateerd geweld tijdens juridische procedures moeten worden ondersteund, 
en wijst erop dat zowel publiek- als privaatrechtelijke organisaties wat dit betreft een 
heuse toeverlaat kunnen zijn voor de slachtoffers;

13. verklaart andermaal dat vrouwelijke genitale verminking (VGV) een ernstige schending 
van de mensenrechten vormt en dat dit fenomeen bijzondere aandacht behoeft in de 
dialoog van de EU met de landen waar deze praktijk veel voorkomt; herinnert er 
bovendien aan dat VGV ernstige en blijvende gevolgen heeft voor de gezondheid van 
vrouwen en dus voor hun ontwikkelingsperspectieven; moedigt de EDEO en de lidstaten 
aan om de kwestie van VGV verder ter sprake te brengen in hun politieke en 
beleidsdialoog met partnerlanden waar deze verminking nog steeds voorkomt;
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14. veroordeelt in de sterkst mogelijke bewoordingen de ernstige schendingen van de 
mensenrechten in gewapende conflicten tijdens recente en huidige crises, in het bijzonder 
de standrechtelijke executies, verkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld, 
folteringen en arbitraire aanhoudingen en opsluitingen, vooral wanneer het gaat om 
vrouwen en kinderen, die bijzonder kwetsbaar zijn; dringt er bij de EU op aan 
straffeloosheid in al deze gevallen te bestrijden en haar steun te geven aan de 
inspanningen van nationale rechters en het Internationaal Strafhof om de daders te 
berechten;

15. benadrukt dat het van belang is dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het acquis van het 
Actieprogramma van Peking inzake de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg als een 
fundamenteel mensenrecht en dat men de seksuele en reproductieve rechten blijft 
verdedigen; benadrukt dat een universele eerbiediging van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten alsmede toegang tot de desbetreffende diensten bijdragen tot 
prenatale zorg en de mogelijkheid om risicovolle geboortes te vermijden en zuigelingen- 
en kindersterfte te verlagen; wijst erop dat gezinsplanning, de gezondheid van moeders en 
veilige abortushulpverlening belangrijke elementen zijn om levens van vrouwen te redden 
en dat de ontzegging van een levensreddende abortus een ernstige schending van de 
mensenrechten inhoudt; verzoekt de EU de seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten te blijven beschermen en acht het van groot belang dat het beleid hieromtrent 
centraal staat in de ontwikkelingssamenwerking met derde landen, en met name in het 
toekomstig actieplan over gendergelijkheid en versterking van de positie van vrouwen in 
het kader van ontwikkeling voor de periode 2015-2020, mede via een politieke dialoog en 
specifieke maatregelen met betrokkenheid van het lokale maatschappelijk middenveld;

16. benadrukt dat gendergerelateerd geweld, waaronder schadelijke gebruiken en tradities, een 
schending is van de grondrechten en met name de menselijke waardigheid, het recht op 
leven, en het recht op menselijke integriteit;

17. veroordeelt sterk het voortdurend gebruik van seksueel geweld tegen vrouwen als 
oorlogswapen; benadrukt dat meer moet worden gedaan om de naleving van het 
internationaal recht te garanderen en toegang tot psychologische steun te waarborgen voor 
vrouwen en meisjes die in conflicten zijn misbruikt; is verheugd dat dokter Denis 
Mukwege de Sacharovprijs 2014 heeft ontvangen voor zijn inzet in de strijd tegen 
seksueel geweld tegen vrouwen, en roept de EU, de lidstaten, internationale organisaties 
en het maatschappelijk middenveld op meer samen te werken om het bewustzijn hierover 
te vergroten en straffeloosheid te bestrijden;

18. benadrukt dat het belangrijk is de rol van vrouwen te versterken bij het bevorderen van 
mensenrechten en democratische hervormingen, het ondersteunen van conflictpreventie en 
het consolideren van politieke participatie en vertegenwoordiging; merkt in dit verband 
ook op dat de in de rapporten van de verkiezingswaarnemingsmissies van de EU 
geformuleerde aanbevelingen betreffende de gelijkgerechtigde deelname van vrouwen aan 
het verkiezingsproces in acht genomen en in maatregelen omgezet moeten worden;

19. vraagt dat er onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan alle gewelddadigheden, seksueel 
misbruik, en andere vernederende behandelingen jegens vrouwen die betogen voor 
democratie en ter verdediging van hun rechten, met name in de landen waar de "Arabische 



RR\1050971NL.doc 59/83 PE541.530v01-00

NL

Lente" plaatsvond, alsmede jegens vrouwenrechtenactivisten; vraagt ook dat er een ernstig 
en onpartijdig onderzoek wordt ingesteld naar al deze gevallen en dat de schuldigen 
verantwoording moeten afleggen;

20. wijst erop dat het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld een belangrijk, bindend internationaal instrument is en 
dat daarom de toetreding van steeds meer landen tot deze overeenkomst een wezenlijke 
bijdrage zal leveren aan de totstandkoming van een geïntegreerd beleid voor bescherming 
en zelfredzaamheid van slachtoffers en voor de bevordering van de internationale 
samenwerking op dit gebied;

21. benadrukt dat mensenhandel moet worden bestreden, in de wetenschap dat de meeste 
slachtoffers ervan vrouwen zijn die worden uitgebuit voor seksuele doeleinden; wijst op 
de noodzaak van nauwere samenwerking met derde landen om goede werkwijzen uit te 
wisselen en internationale netwerken van mensenhandelaars te ontmantelen, die ook 
gebruikmaken van het internet om nieuwe slachtoffers te vinden;

22. onderstreept het belang van het voeren van voorlichtings- en bewustmakingscampagnes in 
gemeenschappen waar genitale verminking van vrouwen, seksueel misbruik van jonge 
meisjes, uithuwelijking op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken, vrouwenmoorden en 
andere gendergerelateerde schendingen van de mensenrechten gangbaar zijn, en meent dat 
mensenrechtenverdedigers die al actief zijn in de strijd tegen deze praktijken bij de 
voorbereiding en uitvoering van deze campagnes moeten worden betrokken; herinnert 
eraan dat kinderhuwelijken, vroegtijdige en gedwongen huwelijken en de niet-toepassing 
van een minimale wettelijke huwelijksleeftijd niet alleen een schending van de rechten 
van het kind vormen, maar ook een echte belemmering voor de versterking van de positie 
van vrouwen; 

23. herhaalt dat de internationale gemeenschap de situatie van vrouwen met een handicap als 
een prioriteit heeft aangemerkt; brengt de conclusies van het Bureau van de hoge 
commissaris van de VN voor de mensenrechten in herinnering die luidden dat 
beleidsmaatregelen en programma's die als doel hebben geweld tegen vrouwen en meisjes 
met een handicap aan te pakken, moeten worden opgesteld in nauwe samenwerking met 
personen die een handicap hebben, waarbij hun autonomie gerespecteerd wordt, en met 
organisaties voor gehandicapten, waaronder ook dienstverleningsorganisaties voor 
slachtoffers; beklemtoont dat er systematisch toezicht op instellingen en een adequate 
opleiding voor zorgverleners nodig is;

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten non-discriminatie op grond van geslacht, ras en 
etnische afkomst en op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele 
gerichtheid actief te bevorderen in hun buitenlands beleid, ook via het EIDHR;

25. verzoekt de EU en de lidstaten het genot van alle mensenrechten door lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI) krachtig te 
stimuleren en te beschermen;

26. vraagt de Commissie gendereffectstudies te veralgemenen bij de uitwerking van haar 
buitenlands beleid, met name wat betreft het sluiten van internationale overeenkomsten;
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27. benadrukt het belang van het voorkomen van schendingen van de mensenrechten, met 
name gelet op de situatie van Romavrouwen en -kinderen, die vaak het slachtoffer zijn 
van meervoudige discriminatie; benadrukt het belang van het versterken van de positie 
van Romavrouwen en het opstellen van een passend huisvestingsbeleid als eerste stap in 
de verbetering van hun situatie;

28. verwelkomt en ondersteunt de verklaring van Addis Abeba inzake het versnellen van de 
tenuitvoerlegging van het actieprogramma van Peking, die in november 2014 werd 
aangenomen op de negende Afrikaanse vrouwenconferentie over de reproductieve 
gezondheid van vrouwen en aids, en waarin werd opgeroepen te investeren in seksuele en 
reproductieve gezondheidsrechten, onder meer middels de invoering en handhaving van 
wetgeving inzake seksuele en reproductieve gezondheid, vergroting van het bewustzijn 
hierover en informatiediensten voor jongeren en vrouwen, waaronder uitgebreide 
voorlichting betreffende seksuele gezondheid, alsook informatieverstrekking en 
dienstverlening op dit gebied; herhaalt zijn oproep tot uitbreiding van de dienstverlening 
voor gezinsplanning, de verstrekking van anticonceptiemiddelen, en de toegang tot veilige 
en legale abortushulpverlening overeenkomstig nationale wetgeving en nationaal beleid, 
alsook tot bescherming van de reproductieve rechten van vrouwen, door medische abortus 
toe te staan in geval van seksueel geweld, verkrachting en incest overeenkomstig het 
protocol van Maputo bij het Afrikaans Handvest van de rechten van de mens en de 
volkeren;

29. is van mening dat de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het politieke 
besluitvormingsproces een kwestie is die zowel de grondrechten als de democratie raakt, 
waarmee wordt benadrukt dat regeringen de mogelijkheid hebben hun aandacht volledig 
te wijden aan processen voor opbouw en behoud van de democratie; is verheugd over 
wettelijk vastgelegde pariteitssystemen en genderquota en roept ertoe op de nodige 
wetgevingsprocedure zo spoedig mogelijk uit te werken;

30. verzoekt de EU en de lidstaten om de aanpak van gendercide op de ontwikkelingsagenda 
voor na 2015 te plaatsen en daarbij een op rechten gebaseerde en alle mensenrechten 
omvattende benadering te hanteren en zich actief te blijven inzetten voor de versterking 
van de positie van vrouwen en meisjes en het bevorderen, eerbiedigen en verwezenlijken 
van hun rechten, waaronder toegang tot uitgebreide seksuele voorlichting en universele 
toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, alsmede gendergelijkheid, 
als een doelstelling op zich;

31. benadrukt het belang van de bestrijding van stereotypen door de verspreiding van 
positieve beelden, maar eveneens van inspirerende voorbeelden van vrouwen met een 
handicap, die dankzij hun compenserende talenten een lonend beroeps- en privéleven 
hebben, en door te voorkomen dat negatieve stereotypen in het taalgebruik, aangegane 
discussies en beleid met betrekking tot vrouwen met een handicap, worden aangescherpt; 
verzoekt de EU, samen met de lidstaten, proactieve maatregelen in te voeren met het oog 
op de integratie van vrouwen met een handicap op de arbeidsmarkt;

32. herhaalt dat het van oudsher onder alle omstandigheden tegenstander is van de doodstraf, 
en verzoekt om een onmiddellijk moratorium op terechtstellingen in die landen waar de 
doodstraf nog steeds wordt toegepast;
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33. dringt er bij de lidstaten op aan om met in achtneming van hun nationale onderwijsstelsels 
het beginsel van inclusief onderwijs consistent uit te voeren bij de behandeling van sociaal 
achtergestelde kinderen en kinderen met een handicap;

34. verzoekt om de uitwerking van een ambitieuze beleidsstrategie voor de lange termijn en 
een dito actieplan inzake volksgezondheid, innovatie en toegang tot geneesmiddelen, om 
onder andere op zoek te gaan naar nieuwe stimuleringsregelingen voor onderzoek en 
ontwikkeling, zoals beschreven in het verslag uit 2012 van de consultatieve werkgroep 
van deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake onderzoek en 
ontwikkeling: financiering en coördinatie, teneinde het recht te waarborgen op een 
levensstandaard die passend is voor de gezondheid en het welzijn van ieder individu 
zonder onderscheid naar ras, godsdienst, politieke overtuiging of economische of sociale 
situatie; benadrukt dat vrouwen en meisjes een centrale rol blijven spelen in de hiv-
pandemie, en patiënten binnen hun gemeenschappen verzorging bieden;

35. betreurt dat de lichamen van vrouwen en meisjes, met name ten aanzien van hun seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, nog altijd een ideologisch slagveld vormen en 
verzoekt de EU en haar lidstaten de onvervreemdbare rechten van vrouwen en meisjes op 
lichamelijke integriteit en autonome besluitvorming te erkennen, onder meer wat betreft 
het recht op toegang tot vrijwillige gezinsplanning, veilige en legale abortus en het recht 
om vrij te zijn van geweld, waaronder VGV, kinder- en gedwongen huwelijken, en 
verkrachting binnen het huwelijk;

36. dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan een uitgebreide evaluatie van het 
actieprogramma van Peking op te stellen naar aanleiding van het twintigjarige bestaan 
ervan in 2015;

37. dringt er bij de Commissie op aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten als 
fundamentele mensenrechten op te nemen in haar volgende EU-gezondheidsstrategie om 
zo de samenhang tussen het interne en externe beleid van de EU te waarborgen;

38. benadrukt dat genderevenwicht geïntegreerd moet worden in de buitenlandse EDEO-
missies, dat er voor elke afzonderlijke missie een afgestemde strategie inzake de rechten 
van vrouwen en meisjes en gendergelijkheid moet worden vastgesteld, en dat er in het 
volgende EDEO-actieplan inzake mensenrechten een speciaal hoofdstuk inzake 
gendergelijkheid moet komen;

39. beklemtoont dat het verlenen van humanitaire hulp door de EU en haar lidstaten niet mag 
worden onderworpen aan door andere partnerdonoren opgelegde beperkingen met 
betrekking tot noodzakelijke medische behandelingen, onder meer inzake de toegang tot 
veilige abortus voor vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geworden van 
verkrachting in gewapende conflicten.
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ANNEX I

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN 
JANUARY AND DECEMBER 2013

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

AZERBAIJAN

Ilgar Mammadov Mr Mammadov is a leader of the opposition 
REAL movement and director of the Council 
of Europe’s Baku School of Political Studies. 
Mr Mammadov and Mr Yaqublu were 
arrested by Azerbaijani authorities on 4 
February 2013 and have been unlawfully 
detained since then. Mr Mammadov is 
accused of inciting riots in the town of Ismaili 
after he visited the town. The initial pre-trial 
detention has been extended twice in an 
apparent attempt to keep Mr Mammadov 
behind bars pending the forthcoming 
elections. According to recent reports Ilgar 
Mammadov has been placed in a punishment 
cell, raising concerns that he is being singled 
out. Before his arrest Mr Mammadov had 
been confirmed as the REAL opposition 
party’s candidate for the Azerbaijani 
presidential elections scheduled for October 
2013. The Council of Europe representative in 
Baku was not admitted to the initial court 
hearing in February 2013 and, in addition, a 
group of Council of Europe ambassadors who 
visited Azerbaijan were not allowed to see Mr 
Mammadov.

Tofiq Yaqublu Mr Yaqublu is a deputy chair of the Musavat 
opposition party. Mr Yaqublu and Mr 
Mammadov were arrested by Azerbaijani 
authorities on 4 February 2013 and have been 
unlawfully detained since then.

In its resolution adopted on 13 June 
2013, the European Parliament:

- Strongly condemns the detention 
of Mr Mammadov, calls for his 
immediate and unconditional 
release and an end to his 
prosecution, and urges the 
Azerbaijani authorities to 
investigate the charges against him 
in a speedy, fair, transparent and 
independent manner

- Expresses serious concern over 
reports by human rights defenders 
and domestic and international 
NGOs about the alleged use of 
fabricated charges against 
politicians, activists and journalists

- Condemns any intimidation, 
arrest, detention or prosecution of 
opposition party leaders or 
members, activists, journalists or 
bloggers solely because they have 
expressed their views and exercised 
their fundamental rights and 
freedoms in accordance with 
international standards

BAHRAIN

Mohammed al-
Maskati 

Mohammed al-Maskati, a president of the 
Bahrain Youth Society for Human Rights, was 
arrested on 16 October 2012 on charges of 
participating in an ‘illegal gathering’ in 
Manama a week earlier. Mr al-Maskati was 
released on bail the next day and no court date 
has been set.

In its resolution adopted on 17 
January 2013, the European 
Parliament:

- Condemns the ongoing human 
rights violations by the Bahraini 
authorities and security forces, 
particularly the use of violence, the 
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Sayed Yousif al-
Muhafdha

Sayed Yousif al-Muhafdha, a Vice-President 
of the Bahraini Centre for Human Rights 
(BCHR), who has campaigned tirelessly for 
the release of many activists, in particular 
Nabeel Rajab, President of the BCHR, and 
Jalila al-Salman, former Vice-President of the 
Bahrain Teachers’ Association, was detained 
and charged on 18 December 2012 with using 
social media to disseminate false news. His 
case has been adjourned until 17 January 
2013. He has been detained on several 
occasions by the Bahraini authorities as part of 
the ongoing systematic targeting, harassment 
and detention of human rights defenders in 
Bahrain.

Abdulhadi al-
Khawaja
and
Ibrahim Sharif 

Abdulhadi al-Khawaja and Ibrahim Sharif 
were among eight of activists, condemned to 
life imprisonment, after Bahrain’s Court of 
Cassation upheld prison terms for 13 
prominent activists charged with plotting to 
overthrow the monarchy on 7 January 
2013.This verdict is final and the only avenue 
left for the defendants is a royal pardon.

excessive use of tear gas, the use of 
birdshot at short range, the ban on 
all forms of protest and the arrest 
and detention of peaceful protesters 
who choose to exercise their rights 
to freedom of expression and 
peaceful assembly, despite the very 
welcome concrete set of 
recommendations made by the BICI 
and the stated commitment by the 
Bahraini authorities to 
implementing the BICI reforms 
Reiterates its demand that the 
Bahraini security forces and 
authorities stop the use of violence 
against peaceful protesters and end 
the on-going repression of political 
dissent through prosecution, 
detention and torture; urges the 
authorities fully to respect 
fundamental freedoms, particularly 
the freedoms of assembly and 
expression, both online and offline, 
and immediately to end all 
restrictions on access to information 
and communication technologies; 
calls on the Bahraini authorities to 
implement the necessary 
democratic reforms and to 
encourage inclusive and 
constructive national dialogue, 
including direct talks between the 
government and opposition 
components, which are currently 
not involved in dialogue, so as to 
allow reconciliation and restore 
collective social consensus in the 
country

- Considers strongly regrettable the 
latest sentences imposed on 
opposition activists and medical 
personnel and calls for the 
immediate and unconditional 
release of all Bahraini political 
prisoners, including teachers, 
doctors and other medical staff, 
who have been detained and 
charged with alleged violations 
related to the rights of expression, 
peaceful assembly and association, 
in particular Sayed Yousif al-
Muhafadha, Nabeel Rajab and 
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Abdulhadi al-Khawaja

- Calls on the Government of 
Bahrain to take all necessary steps 
to guarantee the competence, 
independence and impartiality of 
the judiciary in Bahrain and to 
ensure that it acts in full accordance 
with international human rights 
standards, and in particular to 
ensure that the courts cannot be 
used for political purposes or to 
sanction the legitimate exercise of 
universally guaranteed rights and 
freedoms; calls on the Bahraini 
Government to strengthen the rights 
of defendants, inter alia by ensuring 
that they enjoy fair trial guarantees, 
allowing them effectively to 
challenge the evidence against 
them, providing for independent 
judicial oversight of the grounds for 
detention and ensuring that 
detainees are protected from 
abusive treatment during criminal 
investigations

BANGLADESH

Abdul Kalam Azad On 21 January 2013 the International Crimes 
Tribunal (ICT) announced its verdict against 
Abdul Kalam Azad for crimes against 
humanity committed during the war of 
independence in 1971 and sentenced him to 
death following his trial in absentia.

Abdul Qader Mollah On 5 February 2013 the ICT sentenced Abdul 
Qader Mollah to life imprisonment, triggering 
emotionally charged but largely peaceful 
protests by mostly young people at the 
Shahbagh intersection in Dhaka. This so-
called ‘Shahbagh Movement’ was calling for 
the application of the death penalty in the 
verdict as well as for a society and politics 
free of religious extremism.

Aminul Islam Aminul Islam was a Bangladeshi trade 
unionist, a human rights defender and a leader 
of the Bangladesh Center of Worker 
Solidarity, which has advocated for improved 

In its resolution adopted on 14 
March 2013, the European 
Parliament:

- Is deeply concerned about the 
recent outbreak of violence in 
Bangladesh following the ICT 
verdicts and expresses its sorrow at 
the recent casualties

- Expresses its condolences to 
relatives and acquaintances of those 
killed and injured as a result of the 
violence

- Acknowledges the need for 
reconciliation, justice and 
accountability for the crimes 
committed during the 1971 war of 
independence; stresses the 
important role of the ICT in this 
matter
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working conditions and higher wages. He was 
murdered in 2012. The authorities have failed 
to launch effective investigations into torture 
and extrajudicial killing of Aminul Islam. 

- Reiterates its strong opposition to 
use of the death penalty in all cases 
and under any circumstances

- Calls on the Bangladeshi 
authorities to commute all death 
sentences, to build on the positive 
development of there not having 
been any executions in 2012, and to 
introduce an official moratorium on 
executions as a first step towards 
the abolition of capital punishment

- Deplores the reported 
irregularities in the functioning of 
the ICT, such as the alleged 
intimidation, harassment and forced 
disappearance of witnesses, as well 
as evidence of illicit cooperation 
between judges, prosecutors and the 
government; insists, in particular, 
that the law enforcement authorities 
enhance measures to guarantee 
effective witness protection

- Calls on the Bangladeshi 
Government to ensure that the ICT 
adheres strictly to national and 
international judicial standards; 
stresses, in this connection, the 
guarantee of a free, fair and 
transparent trial as well as the right 
of victims to protection, truth, 
justice and reparation

- Calls on the Bangladeshi 
Government to redouble its efforts 
to enforce the rule of law and order; 
recalls its obligation to honour its 
international commitments in the 
field of human rights

In its resolution adopted on 21 
November 2013, the European 
Parliament:

- Urges the Bangladeshi authorities 
to carry out prompt, independent 
and transparent investigations into 
cases involving violations of the 
rights of human rights defenders, 
including threats, attacks, killings, 
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torture and ill-treatment, in order to 
identify all those responsible and 
bring them to justice; underlines, in 
particular, the case of labour leader 
Aminul Islam, as well as those of 
journalists Sagar Sarowar and 
Meherun Runi

BURMA 

Dr Tun Aung Dr Tun Aung is a 65-year-old medical doctor 
and respected community leader from Rakhine 
state. He was arrested in June 2012 and 
sentenced to 17 years in prison on what have 
widely been denounced by human rights 
groups, including Amnesty International, as 
politically motivated charges.

In its resolution adopted on 13 June 
2013, the European Parliament:

- Condemns the grave violations of 
human rights and the violence 
perpetrated against Rohingya 
Muslims in Burma/Myanmar and 
calls on all sides to refrain from the 
use of violence

- Welcomes the announcement by 
President U Thein Sein on 4 June 
2013 that all political prisoners in 
Burma/Myanmar will be released; 
reiterates its position that the 
release of all political prisoners, 
including Dr Tun Aung, should take 
place without delay or conditions 
and with the full restoration of their 
rights and freedoms

CHINA

Liu Xiaobo Liu Xiaobo is a Chinese literary critic, writer, 
professor, and human rights activist who 
called for political reforms and the end of 
communist single-party rule. During his fourth 
prison term, he was awarded the 2010 Nobel 
Peace Prize for "his long and non-violent 
struggle for fundamental human rights in 
China." He is currently incarcerated as a 
political prisoner in Jinzhou, Liaoning.

Hu Jia Hu Jia is an activist and dissident in the 
People's Republic of China. His work has 
focused on the Chinese democracy movement, 
Chinese environmentalist movement, and 
HIV/AIDS in the People's Republic of China; 
he was the 2008 Sakharov Prize laureate. Hu 
Jia remains under house arrest and is subject 

In its resolution adopted on 14 
March 2013, the European 
Parliament:

- Admires and supports the courage 
and activism of those Chinese 
citizens acting in socially 
responsible ways to promote and 
defend universally recognised 
social and human rights, and to 
challenge and correct well-known 
social dangers and/or criminal acts 
such as corruption, abuses of office, 
environmental damage, AIDS 
infection, food poisoning, 
construction fraud in relation to 
schools, and illegal land and 
property expropriation, often 
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to extensive surveillance and restricted 
communication.

committed by local party 
authorities; denounces all instances 
of official retaliation against these 
Chinese citizens; urges the Chinese 
leadership to encourage civil 
responsibility in terms of observing 
social human rights and to 
rehabilitate officially persecuted 
and punished defenders of these 
rights; reminds the Chinese 
leadership to comply strictly with 
domestic and international human 
rights law

- Strongly endorses the critical 
comments of Chinese lawyers and 
jurists that the humiliating 
detainment of suspects for more 
than 15 days conflicts with the 
International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR), which 
China signed in October 1998; 
expresses its concern at the 
unwillingness of the Chinese 
Government to ratify the ICCPR, a 
situation which is still pending; 
deplores the fact that under the new 
Criminal Procedures Law of 2013 
police and state security authorities 
can even detain a suspect for more 
than 14 months without any 
assistance from a lawyer; fully 
supports the criticism of Chinese 
jurists that the police retain the 
option not only of keeping suspects 
under house arrest, but also of 
detaining them under the rules on 
‘arrest at a determined place’; backs 
all initiatives by Chinese jurists 
with a view to real reform of the 
PRC’s Criminal Procedures Law

DJIBOUTI 

Mydaneh Abdallah 
Okieh

Mydaneh Abdallah Okieh is a journalist 
responsible for communication by the 
opposition coalition USN. He is accused of 
‘slandering the police’ for having posted on 
the social network Facebook pictures of 
demonstrators who were victims of repression. 
On 26 June 2013 the Court of Appeal 
increased his sentence from 45 days to five 

In its resolution adopted on 4 July 
2013, the European Parliament:

- Expresses its strong concern about 
the situation in Djibouti since the 
parliamentary elections of 22 
February 2013 and the tense 
political climate in the country; is 
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months. Despite being ill-treated in prison, he 
was refused access to a doctor several times.

particularly concerned about reports 
of mass arrests of members of the 
opposition, suppression of 
demonstrations held to protest 
about irregularities in the elections, 
and assaults on the freedom of the 
media

- Calls on the Djibouti authorities to 
put an end to repression of political 
adversaries and to release 
everybody who is being detained on 
political grounds

- Calls on the Djiboutian authorities 
to guarantee respect for the human 
rights recognised in the national 
and international agreements which 
Djibouti has signed and to 
safeguard civil and political rights 
and freedoms, including the right to 
demonstrate peacefully and 
freedom of the press

EGYPT

Mohamed Morsi Mohamed Morsi is a politician who served as 
the fifth president of Egypt, from 30 June 
2012 to 3 July 2013, when he was removed by 
Field Marshal Abdel Fattah el-Sisi after June 
2013 Egyptian protests and 2013 Egyptian 
coup d'état. Mohamed Morsi has been 
detained since 3 July 2013 in an unknown 
place and has been referred for trial by the 
country’s state prosecutor, together with 14 
other persons including leading figures of the 
Muslim Brotherhood, on charges of 
incitement to murder and violence; whereas 
many members of the Muslim Brotherhood 
have been arrested, including most of its 
leaders awaiting trial.

In its resolution adopted on 12 
September 2013, the European 
Parliament:

- Expresses its concerns at the 
political developments in Egypt; 
calls on the Egyptian authorities, in 
order to create the necessary 
conditions for an inclusive political 
process, to end the state of 
emergency as soon as possible, to 
release all political prisoners, 
including the ousted former 
President Morsi, and to treat 
detainees with full respect for their 
international obligations
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JAPAN

Hakamada Iwao Hakamada Iwao is believed to be the world’s 
longest serving death row prisoner, being on 
death row since 1968. He has spent the past 43 
years in prison in Japan, under threat of 
execution. In 1968, Hakamada, a former 
professional boxer from Shizuoka prefecture, 
was convicted of the murder of the managing 
director of the factory where he worked, as 
well as the man's wife and his two children. 
He was found guilty at an unfair trial, 
principally on the basis of a confession he 
made after 20 days of interrogation by police, 
and without a lawyer present. Hakamada later 
withdrew the confession, saying that he had 
been beaten and threatened.

A letter of concern was sent on 23 
July 2013

INDIA

Mohammad Afzal 
Guru

Mohammad Afzal Guru was sentenced to 
death in 2002 after being convicted of 
conspiracy in relation to the December 2001 
attack on the Parliament of India, and was 
executed by the Indian authorities on 9 
February 2013. Despite a curfew imposed in 
large parts of Indian-administered Kashmir, 
Afzal Guru’s death was followed by protests.

In its resolution adopted on 23 May 
2013, the European Parliament:

- Reiterates its long-standing 
opposition to the death penalty 
under all circumstances, and calls 
once again for an immediate 
moratorium on executions in those 
countries where the death penalty is 
still applied

- Condemns the Government of 
India’s execution in secret of Afzal 
Guru at New Delhi’s Tihar Jail on 9 
February 2013, in opposition to the 
worldwide trend towards the 
abolition of capital punishment, and 
expresses its regret that Afzal 
Guru’s wife and other family 
members were not informed of his 
imminent execution and burial

- Calls on the Government of India 
to return Afzal Guru’s body to his 
family

- Urges the Indian authorities to 
maintain adherence to the highest 
national and international judicial 
standards in all trials and judicial 
proceedings, and to provide the 
necessary legal assistance to all 
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prisoners and persons facing trial; 
Calls on the Government and 
Parliament of India to adopt 
legislation introducing a permanent 
moratorium on executions, with the 
objective of abolishing the death 
penalty in the near future

ISRAEL

Arafat Jaradat Arafat Jaradat was arrested on 18 February 
2013 on suspicion of throwing stones at Israeli 
targets, and he died on 23 February 2013 in 
Megiddo prison. The cause of his death is 
disputed; the Israeli authorities maintain that 
he died of a heart attack; the Palestinian 
authorities maintain that he died as a result of 
torture.

In its resolution adopted on 14 
March 2013, the European 
Parliament:

- Calls once again for the 
immediate release of all imprisoned 
members of the PLC, including 
Marwan Barghouti

- Expresses its deepest concern at 
the death of Palestinian prisoner 
Arafat Jaradat on 23 February 2013 
while in Israeli custody, and 
extends its condolences to his 
family

- Is deeply concerned by the 
renewed tensions in the West Bank 
following Mr Jaradat’s death in 
Megiddo prison under disputed 
circumstances; calls on all parties to 
exercise maximum restraint and to 
refrain from provocative actions in 
order to prevent further violence, 
and to take positive steps to 
establish the truth and defuse the 
current tensions

- Calls on the Israeli authorities 
promptly to open independent, 
impartial and transparent 
investigations into the 
circumstances of Mr Jaradat’s death 
and into all allegations of torture 
and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment 
of Palestinian prisoners

- Reiterates its support for Israel’s 
legitimate security concerns; 
believes, however, that the rule of 
law must be fully respected in the 
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treatment of all prisoners, this being 
crucial for a democratic country; 
calls, therefore, on the Israeli 
Government to respect the rights of 
Palestinian prisoners and to protect 
their health and lives.

IRAN

Saeed Abedini Saeed Abedini is an Iranian-American pastor 
imprisoned in Iran since 26 September 2012. 
He was sentenced on 27 January 2013 by a 
revolutionary court in Iran to an eight-year 
prison term on charges of disturbing national 
security by creating a network of Christian 
churches in private homes. It is reported that 
Saeed Abedini has suffered physical and 
psychological abuse in prison.

In its resolution adopted on 10 
October 2013, the European 
Parliament:

- Is deeply concerned about the fate 
of Pastor Saeed Abedini, who has 
been detained for over a year and 
was sentenced to eight years of 
prison in Iran on charges related to 
his religious beliefs

- Calls on the Government of Iran 
to exonerate and immediately 
release Saeed Abedini and all other 
individuals held or charged on 
account of their religion

- Reiterates its call on Iran to take 
steps to ensure that full respect is 
shown for the right to freedom of 
religion or belief, including by 
ensuring that its legislation and 
practices fully conform to Article 
18 of the ICCPR; points out that 
this also requires that the right of 
everyone to change his or her 
religion, if he or she so chooses, be 
unconditionally and fully 
guaranteed

KAZAKHSTAN

Aliya Turusbekova On 21 December 2012, following a lawsuit 
introduced on 20 November 2012 by 
Kazakhstan’s Prosecutor-General, the Almaty 
District Court banned the unregistered 
opposition party ‘Alga!’ on charges of 
extremism. The ban makes, Aliya 
Turusbekova, the wife of Vladimir Kozlov, 
personally liable.

In its resolution adopted on 18 
April 2013, the European 
Parliament:

- Strongly criticises the court 
decision to ban opposition parties 
on charges of extremism, including 
the unregistered party ‘Alga!’, as 
well as to ban key independent 
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Vladimir Kozlov Vladimir Kozlov is the leader of the largest 
opposition party in Kazakhstan; namely 
'Alga!' ('Forward!'), who was sentenced to 
seven and a half years in prison and 
confiscation of property on charges of 
‘inciting social discord’, ‘calling for the 
forcible overthrow of the constitutional order’ 
and ‘creating and leading an organised group 
with the aim of committing crimes’.

Vadim Kuramshin Vadim Kuramshin is a human rights defender 
who was sentenced to 12 years in prison for 
blackmailing the district attorney’s assistant. 
This sentence was confirmed by the Appeal 
Court on 14 February 2013. On 7 December 
2012 Mr Kurashim’s re-arrest took place on 
his return from the OSCE conference in 
September in Warsaw and came after his 
release following a previous trial in August 
2012.

Roza Tuletaeva On 3 January 2012, Roza Tuletaeva was 
arrested by members of the Kazakh State 
Security Committee at her home. In detention 
she was tortured, and later brought to trial for 
two separate criminal cases related to her 
work as a leader of the oil workers’ strike 
committee at the OzenMunaiGaz oil company. 

media actors, given that this 
violates the principles of freedom 
of expression and assembly and 
raises major concerns with regard 
to future repression of independent 
media and the opposition

- Calls on the authorities to respect 
the principles and commitments of 
the OSCE standards on freedom of 
expression, assembly and 
association; encourages Kazakhstan 
to view criticisms not as a threat but 
as a constructive tool with which to 
improve policies and inclusiveness

- Stresses that Aliya Turusbekova 
cannot be held responsible for 
actions of third persons

- Calls on the EU and the Member 
States to seek guarantees that 
protect journalists, opposition 
activists and human rights 
defenders and their families, and in 
particular those visiting the EU 
institutions to discuss human rights 
issues, against any kind of 
subsequent personal threats, 
pressures or prosecution;
6. Reiterates its concern over the 
detentions of opposition leaders, 
journalists and lawyers on the basis 
of trials which fall short of 
international standards, and 
reaffirms its call for the release of 
all persons convicted on the basis of 
vague criminal charges which could 
be considered to be politically 
motivated, including among others 
Vladimir Kozlov, Vadim Kurashim 
and Roza Tuletaeva; expresses its 
concern with regard to the fairness 
of trials, and reiterates its call for 
the guaranteeing of transparency 
and international standards in trials, 
an end to convictions on the basis 
of the above vague criminal 
charges, and the upholding of the 
independence of the judiciary

- Calls on the Kazakh authorities to 
guarantee detention conditions that 



PE541.530v01-00 74/83 RR\1050971NL.doc

NL

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

conform to international standards 
and to allow adequate medical 
treatment for all prisoners, 
including the opposition leader 
Vladimir Kozlov; calls for the full 
implementation of improvements 
included in the recent reform of the 
prison system and for further 
improvement to meet international 
standards

- Strongly emphasises that the 
legitimate fight against terrorism 
and extremism should not be used 
as an excuse to ban opposition 
activity, hinder freedom of 
expression or hamper the 
independency of the judiciary

- Calls on Kazakhstan to create a 
climate where opposition activists, 
journalists and lawyers can freely 
exercise their activities, including 
via necessary legal reforms; stresses 
the EU’s commitment to supporting 
Kazakhstan in this effort

LAOS

Sombath Somphone Sombath Somphone is a prominent figure in 
social development and youth education. He 
disappeared on 15 December 2012 in the 
capital of Laos, Vientiane. The CCTV footage 
obtained by his family shows that Sombath 
Somphone was last seen with local police at 
the Thadeau police post around 6 p.m. on the 
date of his disappearance, and was driven 
away in a car by men in civilian clothes.
In a statement of 19 December 2012 the Lao 
Government confirmed the incident as 
recorded on the security camera. The UN and 
65 international human rights organisations 
have expressed fears that Sombath Somphone 
may have been subjected to enforced 
disappearance, possibly related to his work, as 
well as their grave concern over his safety and 
the lack of progress and information in the 
investigations by the Lao authorities into the 
facts of his disappearance. Sombath 
Somphone is widely appreciated and well-
known for his extensive work in the field of 
sustainable and fair development, notably 

In its resolution adopted on 7 
February 2013, the European 
Parliament:

- Expresses its deep concern 
regarding the disappearance, safety 
and wellbeing of Sombath 
Somphone

- Is concerned at the tardiness and 
lack of transparency of the 
investigations into the 
disappearance of Sombath 
Somphone; calls on the Lao 
authorities to undertake prompt, 
transparent and thorough 
investigations, in accordance with 
their obligations under international 
human rights law, and to ensure the 
immediate and safe return of 
Sombath
Somphone to his family
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through the creation in 1996 of PADETC, the 
Training Centre for Participative 
Development. He was awarded the Ramon 
Magsaysay Award for Community Leadership 
in 2005. In October 2012 Sombath Somphone, 
as a member of the Lao National Organising 
Committee, was one of the organisers of the 
9th Asia-Europe People-to-People Forum held 
in Vientiane ahead of the ASEM 9, and was 
also one of the keynote speakers.

- Calls on the VP/HR to closely 
monitor the Lao Government's 
investigations into the 
disappearance of Sombath 
Somphone 

- Asks the Lao authorities to 
reaffirm publicly the legality and 
legitimacy of the work being done 
in favour of sustainable 
development and social justice, in 
order to counter the intimidation 
provoked by disappearances such as 
that of Sombath Somphone

- Welcomes the visit of a group of 
ASEAN parliamentarians to Laos in 
January 2013 to seek information 
about Sombath Somphone, and 
calls on the ASEAN Human Rights
Commission to establish a 
committee of inquiry to investigate 
the events surrounding the enforced 
disappearance of Sombath 
Somphone

A letter of concern was sent on 20 
December 2013.

RUSSIA

Alexei Navalny Alexei Navalny is a prominent lawyer, anti-
corruption campaigner and social activist. He 
is on trial in Russia on charges which, he 
claims, represent a politically motivated 
attempt to punish him as one of the most 
prominent opponents of the government. 
Navalny has consistently exposed massive 
corruption within the highest levels of the 
Russian state apparatus.

In its resolution adopted on 13 June 
2013, the European Parliament:

- Expresses its serious concerns 
about the recent repressive laws and 
their arbitrary enforcement by the 
Russian authorities, often leading to 
harassment of NGOs, civil society 
activists, human rights defenders 
and minorities

- Expresses deep concern at reports 
of politically motivated trials, 
unfair procedures and failures to 
investigate serious crimes such as 
killings, harassment and other acts 
of violence, as evidenced in the 
Magnitsky, Khodorkovsky, 
Politkovskaya and other cases; 
urges the Russian judicial and law 
enforcement authorities to carry out 



PE541.530v01-00 76/83 RR\1050971NL.doc

NL

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

their duties in an effective, 
impartial and independent manner 
in order to bring perpetrators to 
justice

- Recalls its recommendation on 
common visa restrictions for 
Russian officials involved in the 
Sergei Magnitsky case and asks the 
Council and the Commission to 
implement an EU-wide visa ban 
and to freeze the financial assets in 
the EU of all officials involved in 
the death of Magnitsky, which is 
being prosecuted posthumously, 
and of other serious human rights 
violators in Russia; stresses that 
those individuals must not benefit 
from any EU-Russia visa 
facilitation agreement

- Urges the Member States to 
facilitate and positively assess visa 
requests from persecuted Russian 
political activists

- Welcomes the recent re-opening 
of proceedings in the case of the 
murder of Anna Politkovskaya, 
more than six years after she was 
shot, but shares the concern that the 
question of who ordered the murder 
is unlikely to emerge from the case

- Expresses its deepest concern at 
the case of Alexei Navalny and 
deplores the allegedly politically 
motivated nature of his prosecution; 
urges the Russian authorities to 
ensure that he is accorded his full 
rights and that his trial meets 
internationally accepted standards 
of due process; calls, in this 
connection, on the EU Delegation 
and Member States’ Missions in 
Russia to monitor the trials of all 
human rights defenders, including 
that of Navalny and others, in 
particular at regional level.

RWANDA
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Victoire Ingabire Victoire Ingabire, who was ultimately barred 
from standing in the election, was arrested on 
14 October 2010. Ms Ingabire’s political 
activities have focused on, among others 
issues, the rule of law, freedom of political 
associations and the empowerment of women 
in Rwanda. On 30 October 2012 Victoire 
Ingabire was sentenced to eight years in 
prison. She was convicted of two updated 
charges and acquitted of four others, she was 
found guilty of conspiracy to harm the 
authorities using terrorism, and of minimising 
the 1994 genocide, on the basis of her 
presumed relations with the Democratic 
Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), 
a Hutu rebel group. On 25 March 2013 
Victoire Ingabire took the stand in her appeal 
trial and called for a re-examination of the 
evidence. In April 2013, in the course of her 
appeal before the Supreme Court, while she 
was cleared of the six charges lodged by the 
prosecution, she was sentenced on new 
charges that were not based on legal 
documents and that, according to her defence 
counsel, had not been presented during the 
trial. The two new charges include 
negationism/revisionism and high treason.

Bernard Ntaganda Bernard Ntaganda is a founder of the PS-
Imberakuri party, who was sentenced to four 
years in prison on charges of endangering 
national security, ‘divisionism’ and attempting 
to organise demonstrations without 
authorisation.

In its resolution adopted on 23 May 
2013, the European Parliament:

- Expresses its deep concern at the 
initial trial of Victoire Ingabire, 
which did not meet international 
standards, not least as regards her 
right to the presumption of 
innocence, and which was based on 
fabricated evidence and confessions 
from co-accused who had been held 
in military detention at Camp Kami, 
where torture is alleged to have 
been used to coerce their 
confessions

- Strongly condemns the politically 
motivated nature of the trial, the 
prosecution of political opponents 
and the prejudging of the trial 
outcome; calls on the Rwandan 
judiciary to ensure a prompt and 
fair appeal for Ms Victoire Ingabire 
that meets the standards set by 
Rwandan and international law

- Calls for the principle of equality 
to be upheld through measures to 
ensure that each party – prosecution 
and defence – is given the same 
procedural means of and 
opportunity for discovery of 
material evidence available during 
the trial, and is given equal 
opportunity to make its case; 
encourages better testing of 
evidence, including means to 
ensure that it was not obtained by 
torture

- Calls on the EU to send observers 
to monitor the Victoire Ingabire 
appeal trial

- Stresses its respect for the 
independence of the judicial system 
of Rwanda, but reminds the 
Rwandan authorities that the EU, in 
the context of the official political 
dialogue with Rwanda under 
Article 8 of the Cotonou 
Agreement, has raised its concerns 
with regard to the respect due to 
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human rights and the right to a fair 
trial

SPAIN/
KAZAKHSTAN  

Aleksandr Pavlov Alexandr Pavlov is a Kazakh dissident who 
was in detention in Spain, facing potential 
extradition to Kazakhstan. In Kazakhstan, 
Aleksandr Pavlov was charged with 
"expropriation or embezzlement of trusted 
property" and "plotting a terrorist attack". He 
and his lawyer claim these accusations are 
fabricated. Mr Pavlov is the former head of 
security of Mukhtar Ablyazov, the main 
Kazakh opposition figure. There are fears for 
Mr Pavlov’s health and human rights should 
he be sent back to Kazakhstan, where, as a 
result of his previous occupation, there are 
indeed serious concerns that he might face ill-
treatment and not be granted a fair trial.

A letter of concern was sent on 4 
November 2013.

USA/CUBA

Fernando González 
Gerardo Hernández 
Ramón Labañino 

Antonio Guerrero 
René González

In 1998 five people were imprisoned in the 
USA since 1998 on charges related to their 
activities as intelligence agents for the Cuban 
government. The men, known as the Cuban 
Five, are Cuban nationals Fernando González 
(aka Ruben Campa), Gerardo Hernández and 
Ramón Labañino (aka Luis Medina), and US 
nationals Antonio Guerrero and René 
González. All are serving long prison 
sentences in US federal prisons.

A letter of concern was sent on 13 
May 2013.

UZBEKISTAN

Sergei Naumov Sergei Naumov was detained in his home city 
of Urgench on 21 September and has since 
then been held inommunicado. Naumov has 
reported on environmental issues and human 
rights abuses, including the use of forced 
labour in the cotton industry in Khorezm, an 
otherwise little-reported part of Uzbekistan.

A letter of concern was sent on 26 
September 2013.

VIETNAM

Nguyen Van Hai/Dieu 
Cay 

Nguyen Van Hai/Dieu Cay, Ta Phong Tan and 
Pan Thanh Hai are prominent journalists and 
bloggers in Vietnam. They were sentenced to 

In its resolution adopted on 18 
April 2013, the European 
Parliament:
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Pan Thanh Hai 

Ta Phong Tan

prison for posting articles on the website of 
the Vietnamese Club of Free Journalists. On 
September 24, 2012, the People’s Court of Ho 
Chi Minh City convicted blogger Nguyen Van 
Hai (a.k.a Dieu Cay) and sentenced him to 12 
years in prison, followed by 5 years’ probation 
and restricted movement; blogger Ta Phong 
Tan was sentenced to 10 years in prison, plus 
3 years’ probation with restricted movement; 
and blogger Phan Thanh Hai (a.k.a Anhbasg) 
was sentenced to 4 years in prison, plus by 3 
years’ probation with restricted movement.

- Expresses its deep concern about 
the conviction and harsh sentencing 
of journalists and bloggers in 
Vietnam; condemns the continuing 
violations of human rights, 
including political intimidation, 
harassment, assaults, arbitrary 
arrests, heavy prison sentences and 
unfair trials, in Vietnam perpetrated 
against political activists, 
journalists, bloggers, dissidents and 
human rights defenders, both on- 
and offline, in clear violation of 
Vietnam’s international human 
rights obligations;

- Urges the authorities to 
immediately and unconditionally 
release all bloggers, online 
journalists and human rights 
defenders; calls upon the 
government to cease all forms of 
repression against those who 
exercise their rights to freedom of 
expression, freedom of belief and 
freedom of assembly in accordance 
with international human rights 
standards

- Calls on the Vietnamese 
government to amend or repeal 
legislation that restricts the right to 
freedom of expression and freedom 
of the press in order to provide a 
forum for dialogue and democratic 
debate; calls also on the 
government to modify the draft 
‘Decree on the Management, 
Provision, Use of Internet Services 
and Information Content Online’ to 
ensure that it protects the right to 
freedom of expression online

- Urges the Vietnamese government 
to cease forced evictions, to secure 
freedom of expression for those 
who denounce abuses on land 
issues, and to guarantee those who 
have been forcibly evicted access to 
legal remedies and adequate 
compensation in conformity with 
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international standards and 
obligations under international 
human rights law

ZIMBABWE

Okay Machisa Okay Machisa, National Executive Director of 
the Zimbabwe Human Rights Association 
(ZimRights) and Chairperson of the Crisis in 
Zimbabwe Coalition, was arrested on 14 
January 2013. Okay Machisa was charged 
with ‘publishing falsehoods’, ‘forgery’ and 
‘fraud’, thus contravening Sections 31, 136 
and 137 of the Criminal Law (Codification 
and Reform) Act and allegedly attempting to 
defraud the Registrar General’s Office by 
forging and manufacturing counterfeit copies 
of certificates of voter registration. Okay 
Machisa remained in detention in Harare and 
Rhodesville police stations; he was granted 
bail by the High Court subject to excessive 
conditions

Leo Chamahwinya

Dorcas Shereni

Leo Chamahwinya, the Education 
Programmes Officer of ZimRights, and 
Dorcas Shereni, the Highfields local chapter 
Chairperson, a member of ZimRights – are 
facing arbitrary detention and judicial 
harassment and are remanded until 4 February 
2013 under a decision taken by the Magistrate 
Court on 21 January 2013. The arrest and 
detention of Machisa, Chamahwinya and 
Shereni followed a police raid on the 
ZimRights offices on 13 December 2012. 
These arrests occurred just a few weeks after 
ZimRights denounced the trend of increasing 
police brutality across Zimbabwe and called 
for urgent action by the competent authorities 
to address these human rights violations.

In its resolution adopted on 7 
February 2013, the European 
Parliament:

- Condemns the continuing 
violation of human rights, including 
the political intimidation, 
harassment and arbitrary arrest of 
human rights activists

- Calls upon the authorities of 
Zimbabwe to release all human 
rights defenders detained for 
exercising human rights activities, 
to end judicial harassment and to 
fully investigate abuses faced by 
human rights defenders

- Calls upon the authorities of 
Zimbabwe to release Ms Dorcas 
Shereni and Mr Leo Chamahwinya 
immediately and unconditionally

- Calls upon the authorities of 
Zimbabwe to guarantee in all 
circumstances the physical and 
psychological integrity of Messrs 
Okay Machisa and Leo 
Chamahwinya, Ms Dorcas Shereni 
and Ms Faith Mamutse
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ANNEX II

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2013, and relating 
directly or indirectly to human rights violations in the world.

Country
Date of 

adoption in 
plenary

Title

Africa

Central African Republic 12.12.2013 Situation in the Central African Republic

Central African Republic 12.09.2013 Situation in the Central African Republic

Central African Republic 17.01.2013 Situation in the Central African Republic

Democratic Republic Of Congo 12.09.2013 Situation in the Democratic Republic of Congo

Djibouti 04.07.2013 Situation in Djibouti

Nigeria 04.07.2013 Situation in Nigeria

Rwanda 23.05.2013 Rwanda: case of Victoire Ingabire

Sudan 10.10.2013 Clashes in Sudan and subsequent media 
censorship

Zimbabwe 07.02.2013 Detention of human rights activists in 
Zimbabwe

Americas

Bolivia 21.11.2013 Fair justice in Bolivia, in particular the cases of 
Előd Tóásó and Mario Tadić 

USA 23.05.2013 Guantànamo: hunger strike by prisoners

Asia

Asia 13.06.2013 Asia: Situation of Rohingya Muslims

Azerbaijan 13.06.2013 Azerbaijan: Case of Ilgar Mammadov

Bangladesh 21.11.2013 Bangladesh: human rights and forthcoming 
elections

Bangladesh 14.03.2013 Situation in Bangladesh

China 12.12.2013 Organ harvesting in China

India 23.05.2013 India: execution of Mohammad Afzal Guru and 
its implications

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/publications.html#menuzone
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/publications.html#menuzone
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130129ATT59951/20130129ATT59951EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201309/20130917ATT71474/20130917ATT71474EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201307/20130717ATT69897/20130717ATT69897EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201307/20130717ATT69897/20130717ATT69897EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201307/20130717ATT69901/20130717ATT69901EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/publications.html#menuzone
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72981/20131017ATT72981EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72981/20131017ATT72981EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130311ATT62790/20130311ATT62790EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130311ATT62790/20130311ATT62790EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131209ATT75744/20131209ATT75744EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131209ATT75744/20131209ATT75744EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68092/20130620ATT68092EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68112/20130620ATT68112EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68102/20130620ATT68102EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131209ATT75742/20131209ATT75742EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131209ATT75742/20131209ATT75742EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130319ATT63479/20130319ATT63479EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131219ATT76552/20131219ATT76552EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131219ATT76552/20131219ATT76552EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68094/20130620ATT68094EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68094/20130620ATT68094EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68094/20130620ATT68094EN.pdf
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India 17.01.2013 Violence against women in India

Kazakhstan 18.04.2013 Human rights situation in Kazakhstan

Laos 07.02.2013 Laos: the case of Sombath Somphone

Pakistan 07.02.2013 Recent attacks on medical aid workers in 
Pakistan

Sri Lanka 12.12.2013 Situation in Sri Lanka

Vietnam 18.04.2013 Vietnam, in particular freedom of expression

Europe

Russia 13.06.2013 Rule of law in Russia

Middle East

Bahrain 12.09.2013 Human rights situation in Bahrain

Bahrain 17.01.2013 Human rights situation in Bahrain

Iraq 10.10.2013 Recent violence in Iraq

Iraq 14.03.2013 Iraq: plight of minority groups, in particular 
the Iraqi Turkmen

Palestine 14.03.2013 Case of Arafat Jaradat and situation of 
Palestine prisoners in Israeli jails

Qatar 21.11.2013 Qatar: situation of migrant workers

Cross-cutting

Christian Communities 10.10.2013 Recent cases of violence and persecution 
against Christians, notably in Maaloula (Syria) 
and Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor 
Saeed Abedini (Iran)

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130129ATT59953/20130129ATT59953EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201304/20130429ATT65434/20130429ATT65434EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130311ATT62784/20130311ATT62784EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130311ATT62786/20130311ATT62786EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130311ATT62786/20130311ATT62786EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68094/20130620ATT68094EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201304/20130429ATT65436/20130429ATT65436EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68114/20130620ATT68114EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/publications.html#menuzone
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130129ATT59949/20130129ATT59949EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72977/20131017ATT72977EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130319ATT63485/20130319ATT63485EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130319ATT63485/20130319ATT63485EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130319ATT63489/20130319ATT63489EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130319ATT63489/20130319ATT63489EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131209ATT75746/20131209ATT75746EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72975/20131017ATT72975EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72975/20131017ATT72975EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72975/20131017ATT72975EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72975/20131017ATT72975EN.pdf
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