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B7-0071/1

Amendement 1
Frank Vanhecke
namens de EFD-Fractie
Ontwerpresolutie
B7-0071/2012
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR
Standpunt van het Parlement inzake de 19de zitting van de VN-Raad voor de rechten van de
mens
Ontwerpresolutie
Overweging E
Ontwerpresolutie

Amendement

E. overwegende dat de UNHRC een uniek
platform is voor de universele rechten van
de mens en een specifiek forum vormt voor
de behartiging van de mensenrechten
binnen het stelsel van de Verenigde Naties;
overwegende dat aan de UNHRC de
belangrijke taak is toebedeeld om de
bevordering, bescherming en eerbiediging
van de mensenrechten over de gehele
wereld te schragen,

E. overwegende dat de UNHRC de
opvolger is van de VN-Commissie
Mensenrechten, een instelling die zware
kritiek over zich heen heeft geroepen door
landen met een slechte score op gebied
van mensenrechten als lid toe te laten en
door niet in actie te komen tegen
mensenrechtenschendingen overal ter
wereld; overwegende dat de UNHRC in de
ogen van mensenrechtenverdedigers ook
praktisch heeft nagelaten te reageren op
de meeste mensenrechtencrises en
chronische gevallen van
mensenrechtenschending; overwegende
dat dit toe te schrijven is aan datzelfde
structurele probleem, namelijk toelating
van zware mensenrechtenovertreders als
lid van de UNHRC, naast een selectieve
en gepolitiseerde werkwijze;
Or. en
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Amendement 2
Frank Vanhecke
namens de EFD-Fractie
Ontwerpresolutie
B7-0071/2012
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR
Standpunt van het Parlement inzake de 19de zitting van de VN-Raad voor de rechten van de
mens
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
Ontwerpresolutie

Amendement

3. is ingenomen met de voordrachten van
deze zitting voor de mandaten van
onafhankelijk deskundige voor de
bevordering van een democratische en
rechtvaardige internationale orde, speciaal
rapporteur over de bevordering van de
waarheid, gerechtigheid, schadeloosstelling
en de waarborgen ter voorkoming van
herhaling, speciaal rapporteur over de
situatie van de mensenrechten in Syrië en
onafhankelijk deskundige voor de situatie
van de mensenrechten in Soedan; neemt
kennis van de rapporten die door de
speciale rapporteurs zullen worden
ingediend over onder andere de situatie van
de mensenrechten in de Democratische
Republiek Korea, Iran en Birma/Myanmar,
en de rapporten over foltering en andere
wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing, over de situatie
van verdedigers van de mensenrechten en
over de vrijheid van godsdienst of
levensovertuiging; doet een beroep op de
EU-lidstaten een actieve bijdrage aan deze
debatten te leveren;

3. is ingenomen met de voordrachten van
deze zitting voor de mandaten van
onafhankelijk deskundige voor de
bevordering van een democratische en
rechtvaardige internationale orde, speciaal
rapporteur over de bevordering van de
waarheid, gerechtigheid, schadeloosstelling
en de waarborgen ter voorkoming van
herhaling, en speciaal rapporteur over de
situatie van de mensenrechten in Syrië; is
anderzijds van oordeel dat de UNHRC de
situatie in Soedan niet adequaat heeft
aangepakt; betreurt met name dat de
UNHRC de onafhankelijk deskundige
voor de situatie van de mensenrechten in
Soedan niet voorzien heeft van een
mandaat waarmee hij de aanhoudende en
ernstige mensenrechtenschendingen
overal in het land zou kunnen observeren
en rapporteren, en dat de aandacht in
plaats daarvan naar een aspect als
capaciteitsopbouw uitgaat; neemt kennis
van de rapporten die door de speciale
rapporteurs zullen worden ingediend over
onder andere de situatie van de
mensenrechten in de Democratische
Republiek Korea, Iran en Birma/Myanmar,
en de rapporten over foltering en andere
wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing, over de situatie
van verdedigers van de mensenrechten en
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over de vrijheid van godsdienst of
levensovertuiging; doet een beroep op de
EU-lidstaten een actieve bijdrage aan deze
debatten te leveren;
Or. en
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Amendement 3
Frank Vanhecke
namens de EFD-Fractie
Ontwerpresolutie
B7-0071/2012
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR
Standpunt van het Parlement inzake de 19de zitting van de VN-Raad voor de rechten van de
mens
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie

Amendement

5. herhaalt zijn oproep aan de EU-lidstaten
om zich actief te verzetten tegen elke
poging tot ondermijning van het concept
van universaliteit, ondeelbaarheid en
interdependentie van de mensenrechten, en
om de UNHRC actief aan te sporen in
gelijke mate aandacht te besteden aan de
kwestie van discriminatie op alle gronden,
waaronder gender, ras, leeftijd, seksuele
geaardheid en godsdienst of
levensovertuiging; is van oordeel dat
resolutie A/HRC/RES/17/19 van 17 juni
2011 over de mensenrechten, seksuele
geaardheid en genderidentiteit een tastbaar
en duurzaam vervolg moet krijgen;

5. herhaalt zijn oproep aan de EU-lidstaten
om zich actief te verzetten tegen elke
poging tot ondermijning van het concept
van universaliteit, ondeelbaarheid en
interdependentie van de mensenrechten, en
om de UNHRC actief aan te sporen in
gelijke mate aandacht te besteden aan de
kwestie van discriminatie op alle gronden,
waaronder gender, ras, leeftijd, seksuele
geaardheid en godsdienst of
levensovertuiging; veroordeelt ook het
stelselmatige en aanhoudende geweld
tegen christenen in Egypte en Indonesië
en roept de EU en haar lidstaten op deze
zaken stevig op de agenda van de UNHRC
te plaatsen en hun betrekkingen met die
landen te laten afhangen van vooruitgang
op dit gebied;
Or. en
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Amendement 4
Frank Vanhecke
namens de EFD-Fractie
Ontwerpresolutie
B7-0071/2012
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR
Standpunt van het Parlement inzake de 19de zitting van de VN-Raad voor de rechten van de
mens
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie

Amendement

8. betreurt het feit dat het herzieningproces
nog niet heeft geleid tot de ontwikkeling
van strengere lidmaatschapcriteria voor
wat betreft de verplichtingen en prestaties
ten aanzien van vraagstukken inzake de
mensenrechten; dringt andermaal aan op
competitieve verkiezingen voor alle
regionale groepen en beveelt aan dat de EU
en haar lidstaten zich duidelijk uitspreken
tegen de praktijk van "clean slates" die
regionale groepen volgen, en om in dit
geval het voorbeeld te geven;

8. betreurt ten zeerste dat sommige van de
zwaarste mensenrechtenovertreders in de
wereld, zoals China, Cuba en SaoediArabië, lid zijn van de UNHRC; wijst in
dit verband op het feit dat China vorig
jaar zijn felste onderdrukkingscampagne
tegen mensenrechtenverdedigers is
begonnen sinds meer dan tien jaar;
betreurt het feit dat het herzieningproces
nog niet heeft geleid tot de ontwikkeling
van strengere lidmaatschapcriteria voor
wat betreft de verplichtingen en prestaties
ten aanzien van vraagstukken inzake de
mensenrechten; onderstreept in dit
verband dat leden van de UNHRC de
hoogste mensenrechtennormen in acht
moeten nemen, volledige medewerking
moeten geven aan
mensenrechtenkwesties, en partij moeten
zijn bij een beduidend aantal
internationale mensenrechtenconventies;
is van mening dat landen die zich
schuldig maken aan massieve schending
van de mensenrechten , staten die minder
dan de helft van de belangrijke
mensenrechteninstrumenten hebben
geratificeerd, en landen die niet ernstig
meewerken met Speciale Procedures van
(kandidaat-) lidmaatschap moeten worden
uitgesloten; dringt andermaal aan op
competitieve verkiezingen voor alle
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regionale groepen en beveelt aan dat de EU
en haar lidstaten zich duidelijk uitspreken
tegen de praktijk van "clean slates" die
regionale groepen volgen, en om in dit
geval het voorbeeld te geven; is van
oordeel dat met het oog op lidmaatschap
in New York of Genève hoorzittingen
moeten worden gehouden over
kandidaatlanden en hun beloften bij
verkiezing, en dat de UNHRC een
procedure moet uitwerken voor de
voortgangscontrole op deze vrijwillige
toezeggingen en beloften;
Or. en
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Amendement 5
Frank Vanhecke
namens de EFD-Fractie
Ontwerpresolutie
B7-0071/2012
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR
Standpunt van het Parlement inzake de 19de zitting van de VN-Raad voor de rechten van de
mens
Ontwerpresolutie
Paragraaf 37
Ontwerpresolutie

Amendement

37. stelt nogmaals dat de Speciale
Procedures de kern uitmaken van het
mensenrechtensysteem van de VN en dat
de geloofwaardigheid en de effectiviteit
van de UNHRC berusten op de volledige
uitvoering van de Procedures en de
samenwerking van de Raad met de
mandaathouders;

37. stelt nogmaals dat de Speciale
Procedures de kern uitmaken van het
mensenrechtensysteem van de VN en dat
de geloofwaardigheid en de effectiviteit
van de UNHRC berusten op de volledige
uitvoering van de Procedures en de
samenwerking van de Raad met de
mandaathouders; betreurt dat een aantal
regeringen, waaronder leden van de
UNHRC, niet wil meewerken met de
Speciale Procedures en dat die regeringen
zich daarvoor niet hoeven te
verantwoorden voor de UNHRC,
ofschoon de gedragscode volkomen
duidelijk is op dit punt; betreurt dat in de
UNHRC de inhoud van de rapporten van
Speciale Procedures niet voldoende wordt
besproken; is van oordeel dat de mate van
meewerking van een staat moet worden
afgemeten aan de communicatie van die
staat met een Speciale Procedure, aan de
hand van de statististische gegevens
omtrent de reactie van die staat op
klachtbrieven of bezoekaanvragen van de
zijde van een Speciale Procedure;
onderstreept dat de rapporten van de
Speciale Procedures een veel meer
interactieve dialoog vergen;
Or. en
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