
RR\1232544NL.docx PE658.932v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Zittingsdocument

A9-0173/2021/err01

4.6.2021

ERRATUM
bij het verslag

over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de 75e zitting van 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

(2020/2128(INI))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: María Soraya Rodríguez Ramos
A9-0173/2021

Ontwerpaanbeveling

Paragraaf 1 punt (i) wordt als volgt gelezen:

(i) te blijven streven naar meer synergieën tussen de VN-Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de VN-Veiligheidsraad; het Parlement prijst de 
inspanningen van de EU ter ondersteuning van de Mensenrechtenraad en de speciale 
VN-procedures ervan, met inbegrip van de speciale rapporteurs (in het bijzonder waar 
zij mensenrechtenschendingen identificeren en monitoren) en andere thematische en 
landspecifieke mensenrechtenmechanismen, in het kader van de behoefte aan 
mainstreaming van de mensenrechten als ondeelbare, onderling van elkaar afhankelijke 
en met elkaar verbonden rechten in de besluitvorming en alle beleidsgebieden van de 
VN; is van mening dat de EU alle VN-lidstaten moet blijven oproepen zich volledig in 
te zetten voor de bescherming en bevordering van de eerbiediging van de 
mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat, en ernaar moet streven de beschikbare 
VN-mechanismen in werking te stellen om personen die verantwoordelijk zijn voor 
mensenrechtenschendingen voor de rechter te brengen, met name wanneer de betrokken 
landen niet in staat zijn of weigeren een onderzoek in te stellen naar dergelijke 
misdaden en de bescherming van de grondrechten van alle burgers niet garanderen; 
wijst op het werk van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten en haar bureau om 
schendingen van de mensenrechten aan de kaak te stellen; dringt erop aan dat de 
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onpartijdigheid van alle organen in verband met de verdediging en de waarborging van 
de mensenrechten wordt gewaarborgd en dat ze, in het bijzonder, wordt beschermd 
tegen mogelijke inmenging door staten die verdacht worden van schendingen of 
gebrekkige eerbiediging van de mensenrechten; betreurt het misbruik van de 
Mensenrechtenraad door autoritaire regimes die deze raad voor hun eigen doeleinden 
blijven misbruiken, met name om de werking ervan te ondermijnen en het stelsel van 
mensenrechtennormen uit te hollen; verzoekt de EU en haar lidstaten een uitgebreide 
hervorming van de Mensenrechtenraad te steunen; beklemtoont daarom dat het 
belangrijk is dat een hervorming van de VN-Mensenrechtenraad wordt bevorderd 
waarmee ervoor kan worden gezorgd dat alle lidstaten zich werkelijk inzetten voor de 
doeltreffende en onbevooroordeelde bevordering van de mensenrechten om niet het 
risico te lopen de geloofwaardigheid van de Mensenrechtenraad te ondermijnen; 
herhaalt dat de verkiezingsprocedure van de VN-Mensenrechtenraad moet worden 
herzien, bijvoorbeeld door een verbod op gesloten landen in te voeren en een openbaar 
mechanisme voor de controle van beloften (“pledge review”) vast te stellen om de 
verantwoordingsplicht van de leden van de raad te bevorderen en te waarborgen dat elk 
land dat zetelt in de raad zijn best doet om de mensenrechten te bevorderen en te 
beschermen, overeenkomstig de resolutie op basis waarvan de raad werd opgericht; 
verzoekt de EU-lidstaten een gecoördineerd standpunt in te nemen met betrekking tot 
het lidmaatschap van de Mensenrechtenraad en te stemmen tegen alle kandidaten van de 
Mensenrechtenraad die niet voldoen aan de criteria van resolutie 60/251 van 15 maart 
2006; verzoekt de EU-lidstaten te pleiten voor een jaarlijks verslag van de Hoge 
Commissaris van de VN voor de mensenrechten, gericht op de samenwerking tussen 
leden van de Mensenrechtenraad met VN-mechanismen, en erop aan te dringen dat voor 
de Mensenrechtenraad verkozen leden permanente uitnodigingen afgeven voor alle 
speciale procedures van de Mensenrechtenraad; betreurt het dat Venezuela als 
volwaardig lid voor de periode 2020-2022 deelneemt aan de Mensenrechtenraad, 
wanneer de VN zelf in haar verslag van dit jaar de aanklacht onderschrijft van misdaden 
tegen de menselijkheid die door de regering van dit land zijn gepleegd, een situatie die 
zorgt voor een duidelijke ongerijmdheid; beveelt de Raad aan de vooroordelen tegen 
Israël in de Mensenrechtenraad te verwerpen en aan te pakken;

(Betreft alle taalversies.)


