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Europa-Parlamentets beslutning om den stadig forværrede menneskerettighedssituation 
i Algeriet, navnlig sagen om journalisten Khaled Drareni
(2020/2880(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Algeriet, navnlig beslutning af 28. 
november 2019 om situationen for så vidt angår frihedsrettighederne i Algeriet1 og 
beslutning af 30. april 2015 om fængsling af arbejdstagere og 
menneskerettighedsaktivister i Algeriet2,

– der henviser til EU's årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2019 
af 15. juni 2020,

– der henviser til Den Internationale Juristkommissions briefingdokument "Flawed and 
inadequate: Algeria's Constitutional Amendment Process", som blev offentliggjort i 
oktober 2020,

– der henviser til den fælles skrivelse af 29. september 2020 underskrevet af 31 lokale, 
regionale og internationale civilsamfundsorganisationer, som fordømmer 
undertrykkelsen af det algeriske civilsamfund,

– der henviser til de fire meddelelser, som FN's Menneskerettighedsråds særlige 
procedurer sendte til den algeriske regering mellem den 30. marts og den 16. september 
2020,om vilkårlige og voldelige anholdelser, uretfærdige retssager og repressalier mod 
menneskerettighedsforkæmpere og fredelige aktivister,

– der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Algeriet, og navnlig artikel 2, hvori 
det fastsættes, at respekten for de demokratiske principper og de grundlæggende 
menneskerettigheder skal udgøre et væsentligt element i aftalen og danne grundlag for 
parternes interne og internationale politikker,

– der henviser til det 11. møde i Associeringsrådet EU-Algeriet,

– der henviser til de fælles partnerskabsprioriteter, som Algeriet og Den Europæiske 
Union vedtog inden for rammerne af den reviderede europæiske naboskabspolitik den 
13. marts 2017,

– der henviser til Rådets konklusioner af 19. november 2020 om EU's handlingsplan om 
menneskerettigheder og demokrati 2020-2024, og navnlig EU's 
menneskerettighedsmekanisme, som er oprettet for at beskytte og støtte journalister og 
mediefolk,

– der henviser til den algeriske straffelov, særlig artikel 75, 79, 95a, 98, 100, 144, 144a, 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0072.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0188.
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144a2, 146 og 196a,

– der henviser til EU's retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere, om dødsstraf, 
om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og 
om ytringsfrihed online og offline samt til EU's strategiske ramme og handlingsplan for 
menneskerettigheder og demokrati,

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder 
(ICCPR), den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder (ICESCR), konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf (UNCAT) og konventionen om barnets 
rettigheder, som alle fire er ratificeret af EU's medlemsstater og Algeriet,

– der henviser til udtalelse 7/2020 om tilbageholdelsen af Fadel Breika vedtaget af FN's 
arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse (WGAD),

– der henviser til den tredje universelle regelmæssige gennemgang af Algeriet, som blev 
vedtaget af FN's Menneskerettighedsråd under dets 36. samling den 21.-22. september 
2017,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

– der henviser til det afrikanske charter om menneskerettigheder og befolkningers 
rettigheder (ACHPR),

– der henviser til det internationale pressefrihedsindeks fra 2020 udarbejdet af Journalister 
uden Grænser,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948 og FN-
erklæringen om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på 
grundlag af religion eller tro,

– der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at Algeriet siden februar 2019 har oplevet en hidtil uset 
protestbevægelse (Hirak) som reaktion på udsigten til en femte mandatperiode for den 
daværende præsident, Abdelaziz Bouteflika; der henviser til, at de fredelige 
demonstrationer mod regeringens korruption og med krav om en civil stat, et 
uafhængigt retsvæsen, demokratiske reformer, gennemsigtighed og inkluderende 
rammer for forberedelse af frie valg, fandt sted regelmæssigt i hele landet på fredage og 
tirsdage og fortsatte i et helt år, også under valgprocessen; der henviser til, at disse 
betydelige ugentlige demonstrationer blev standset frivilligt i marts 2020 på grund af 
covid-19-pandemien, selv om protestbevægelsen er fortsat på sociale medier;

B. der henviser til, at Algeriet efter præsident Bouteflikas tilbagetræden den 2. april 2019 
som reaktion på Hirak-bevægelsen og to efterfølgende udsættelser af valget, hvorunder 
den militære ledelse spillede en fremtrædende rolle, afholdt præsidentvalg den 12. 
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december 2019, hvor den tidligere premierminister, Abdelmajid Tebboune, blev 
præsident; der henviser til, at Hirak-bevægelsen fordømte listen over kandidater for 
deres tilknytning til den tidligere administration og boykottede valget, ved hvilket den 
officielle valgdeltagelse var på under 40 %;

C. der henviser til, at de politiske anholdelser og vilkårlige tilbageholdelser af fredelige 
aktivister fra Hirak og fagforeninger samt af journalister er taget til siden sommeren 
2019 i strid med den grundlæggende ret til en retfærdig rettergang; der henviser til, at 
censur af, retssager mod og hårde straffe til uafhængige medier, der ofte anklages for at 
lægge råd op med udenlandske magter mod den nationale sikkerhed, bliver stadig værre 
på trods af, at Bouteflikas regering officielt er trådt tilbage; der henviser til, at de 
sikkerhedsrestriktioner, der blev indført for at bekæmpe covid-19-pandemien, har 
bidraget til skærpet kontrol og udnyttes af myndighederne til yderligere at begrænse det 
civile rum, begrænse fredelig dissens og hæmme ytringsfriheden;

D. der henviser til, at der på denne baggrund af undertrykkelse, som i øjeblikket finder sted 
i Algeriet, er stadig flere påstande om, at der praktiseres tortur på politistationer og i 
Generaldirektoratet for Intern Sikkerhed i Algier, som det var tilfældet med fangen 
Walid Nekkiche;

E. der henviser til, at der mellem den 30. marts og den 16. april 2020 blev sendt tre 
meddelelser til den algeriske regering fra FN's særlige procedurer vedrørene vilkårlige 
og voldelige anholdelser, uretfærdige retssager og repressalier mod 
menneskerettighedsforkæmpere og fredelige aktivister samt en fjerde meddelelse den 
27. august 2020 om Mohamed Khaled Drareni;

F. der henviser til, at Mohamed Khaled Drareni, der er korrespondent for TV5 Monde, en 
repræsentant for Journalister uden Grænser og direktøren for nyhedswebstedet Casbah 
Tribune i august 2020 blev idømt tre års fængsel og en bøde på 50 000 algeriske dinarer 
for at filme politiets angreb på demonstranter i Algier; der henviser til, at de officielle 
anklager mod ham var "tilskyndelse til uvæbnet forsamling" og "undergravelse af det 
nationale territoriums integritet"; der henviser til, at hans straf den 15. september 2020 
blev nedsat til to år efter at være anket; der henviser til, at de særlige rapportører og 
arbejdsgruppen under FN's særlige procedurer den 16. september 2020 fordømte hans 
fængselsstraf i de stærkest mulige vendinger, opfordrede de algeriske myndigheder til at 
sikre hans øjeblikkelige løsladelse og beskrev domfældelsen over ham som en klar 
krænkelse af ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden;

G. der henviser til, at Mohamed Khaled Drareni dækkede Hiraks demonstrationer to gange 
om ugen fra deres begyndelse i februar 2019; der henviser til, at det, at han har været 
udsat for den algeriske regerings hårde undertrykkelse af fredelige forsamlinger og 
ytringsfriheden førte til, at han tre gange forud for domfældelsen blev tilbageholdt, 
afhørt og truet for sin dækning af Hirak, nærmere bestemt den 14. maj 2019, den 9. 
august 2019 og den 9. januar 2020, og har været udsat for to forsøg på bestikkelse fra 
regeringsembedsmænds side; der henviser til, at han fik at vide, at hans seneste 
tilbageholdelse var en sidste advarsel, inden han blev overdraget til retssystemet; der 
henviser til, at Mohamed Khaled Drareni den 7. marts 2020 blev anholdt under en 
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Hirak-demonstration; der henviser til, at Drareni blev løsladt den 10. marts, men blev 
anholdt igen den 27. marts;

H. der henviser til, at der på dagen for hans første anholdelse blev varetægtsfængslet mere 
end 20 andre fredelige demonstranter; der henviser til, at to af dem, der blev anholdt, 
blev tilbageholdt for at svinge med berberflaget; der henviser til, at berberflaget 
anvendes i stor udstrækning under Hirak-demonstrationerne; der henviser til, at general 
Ahmed Gaid Salah forbød brugen af flaget i juni 2019; der henviser til, at embedsmænd 
fra det tidligere regime har indladt sig på en smædekampagne mod befolkningen i 
Kabylie-regionen, som hovedsagelig er berbere, hvilket kan føre til etnisk splittelse i 
Hirak-bevægelsen; der henviser til, at berber- og Hirak-aktivister, herunder Yacine 
Mebarki, fortsat udsættes for vilkårlige anholdelser for at give udtryk for afvigende 
religiøse og politiske synspunkter;

I. der henviser til, at Hirak-demonstrationerne krævede det offentlige rum tilbage til 
borgerne; der henviser til, at begrænsningerne af ytringsfriheden og de begrænsninger, 
der er pålagt journalister, er blevet skærpet, specielt efter at Hirak-bevægelsen flyttede 
over på internettet for at forhindre spredningen af covid-19, navnlig gennem blokering 
af websteder, censur af tv-programmer og tilbageholdelse og chikane af journalister, 
mediechefer og demonstranter, der giver udtryk for deres synspunkter på de sociale 
medier, idet mindst seks nyhedswebsteder på internettet er gjort utilgængelige på 
algeriske netværk i april og maj 2020;

J. der henviser til, at lokale rettighedsgrupper anslår, at mindst 200 personer blev udsat for 
vilkårlig anholdelse mellem marts og juni 2020 for at give udtryk for deres holdning 
eller for påstået støtte til Hirak-bevægelsen; der henviser til, at den nationale komité for 
frigivelse af tilbageholdte (CNLD) har dokumenteret, at der pr. 17. november 
tilbageholdes mindst 91 samvittighedsfanger, hvilket er en stigning fra 44 i slutningen 
af august, og at en række af dem er varetægtsfængslet på ubestemt tid; der henviser til, 
at risikoen for et udbrud af covid-19 i fængslerne udgør en yderligere trussel for dem, 
der tilbageholdes for at give udtryk for deres politiske holdninger; der henviser til, at 
FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, på baggrund af covid-
19-pandemien den 25. marts 2020 opfordrede til løsladelse af politiske fanger og af 
dem, der tilbageholdes for at give udtryk for kritiske synspunkter;

K. der henviser til, at aktivister, i særdeleshed Feminicides-dz, har registreret 41 drab på 
kvinder siden januar 2020; der henviser til, at kvinderettighedsbevægelserne i 2020 har 
intensiveret deres fordømmelse af den stigende vold mod kvinder og antallet af drab på 
kvinder og opfordret til en revision af de gældende love, navnlig familieloven og en 
række artikler i straffeloven, for at sikre fuld ligestilling mellem kvinder og mænd;

L. der henviser til, at Algeriet i april 2020 også vedtog ændringer af straffeloven ved lov 
20-06, som yderligere begrænser og kriminaliserer udøvelsen af grundlæggende 
rettigheder såsom pressefrihed, ytringsfrihed og foreningsfrihed med den opdigtede 
begrundelse, at de er "falske nyheder", som undergraver den algeriske stat; der henviser 
til, at de algeriske myndigheder i stigende grad anvender vage artikler i straffeloven, 
herunder dem, der blev tilføjet i april 2020, til at retsforfølge mennesker, der udøver 
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deres ret til menings- og ytringsfrihed samt til fredelig forsamling og foreningsfrihed; 
der henviser til, at en førstegangsovertrædelse straffes med op til fem års fængsel, hvis 
den begås i "en periode med nedlukning af hensyn til folkesundheden eller en 
naturkatastrofe, en biologisk eller teknologisk katastrofe eller en anden form for 
katastrofe";

M. der henviser til, at de algeriske myndigheder i forbindelse med undertrykkelsen af det 
civile rum har fremmet en topstyret forfatningsændringsproces, angiveligt som led i 
præsident Tebbounes tilsagn ved hans tiltrædelse om at "opbygge et nyt Algeriet" som 
reaktion på Hirak-demonstrationerne, men som mangler bred støtte i hele det algeriske 
samfund, og som er blevet kritiseret af uafhængige civilsamfundsorganisationer for at 
være i strid med internationale standarder for inklusivitet, deltagelse, gennemsigtighed 
og suverænitet i forbindelse med udarbejdelse af forfatninger; der henviser til, at den 
sideløbende masseanholdelse af civilsamfundsaktivister og journalister fuldstændig har 
undergravet forfatningsændringsprocessens folkelige legitimitet;

N. der henviser til, at Algeriet den 1. november afholdt en folkeafstemning om ændring af 
forfatningen, herunder en begrænsning af præsidentembedet til to embedsperioder; der 
henviser til, at folkeafstemningen havde Algeriets laveste valgdeltagelse siden dets 
uafhængighed i 1962 med en officiel valgdeltagelse på kun 23,7 %; der henviser til, at 
den nye forfatning blev officielt godkendt af 66,8 % af vælgerne; der henviser til, at den 
nye forfatning afventer ratificering, når præsidenten vender tilbage til Algeriet;

O. der henviser til, at Algeriets forfatning bibeholder betingelserne for pressefrihed, som 
officielt indrømmes i  artikel 54 i den reviderede forfatning, om respekt for nationens 
"traditioner og religiøse, moralske og kulturelle værdier"; der henviser til, at sådanne 
begrænsninger af pressefriheden tilsidesætter den internationale konvention om 
borgerlige og politiske rettigheder, som Algeriet har ratificeret; der henviser til, at det 
fastslås i FN's Menneskerettighedskomités generelle bemærkning nr. 34, at "ingen 
medieforetagender kan straffes for at kritisere et politisk eller socialt system"; der 
henviser til, at forfatningsændringen også indfører en farlig ændring ved at forankre 
hærens politiske rolle og beføjelser i forfatningen; der henviser til, at 
forfatningsreformen også opretholder præsidentens dominans over alle institutioner, 
herunder domstolene;

P. der henviser til, at den nationale dommersammenslutning (SNM) har fordømt de 
algeriske myndigheders udbredte brug af varetægtsfængsling, som udgør misbrug; der 
henviser til, at medlemmer af dommerstanden er blevet idømt faglige sanktioner efter at 
have frifundet fredelige aktivister, eller efter at de har krævet respekt af de udøvende 
myndigheder for domstolenes uafhængighed;

Q. der henviser til, at Algeriet i 2020 er placeret som nr. 146 ud af 180 i Journalister uden 
Grænsers internationale pressefrihedsindeks, fem pladser lavere end i 2019 og 27 
pladser lavere end i 2015;

R. der henviser til, at Algeriet er en vigtig partner for Den Europæiske Union inden for 
rammerne af den europæiske naboskabspolitik med vigtige politiske, økonomiske og 
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mellemfolkelige interesser i landet og i regionen; der henviser til, at prioriteterne for 
partnerskabet mellem EU og Algeriet er udtryk for en fælles bekendelse til de 
universelle værdier demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettighederne;

1. fordømmer på det kraftigste optrapningen af vilkårlige og ulovlige anholdelser, 
tilbageholdelser og retslig chikane af journalister, menneskerettighedsforkæmpere, 
fagforeningsfolk, advokater, civilsamfundet og fredelige aktivister i Algeriet, som ikke 
har givet nogen som helst plads til politisk dialog om den udemokratiske 
forfatningsændring og udøvelsen af ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden; 
fordømmer udnyttelsen af indførelsen af nødforanstaltninger i forbindelse med covid-
19-pandemien som et påskud til at begrænse det algeriske folks grundlæggende 
rettigheder;

2. opfordrer de algeriske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade 
Mohamed Khaled Drareni og alle dem, der er tilbageholdt og anklaget for at udøve 
deres ret til ytringsfrihed, både online og offline, og til forsamlings- og foreningsfrihed, 
herunder Yacine Mebarki, Abdellah Benaoum, Mohamed Tadjadit, Abdelhamid Amine, 
Abdelkrim Zeghileche, Walid Kechida, Brahim Laalami, Aissa Chouha, Zoheir 
Kaddam, Walid Nekkiche, Nourreddine Khimoud og Hakim Addad; gentager 
opfordringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, på 
bagrund af covid-19-pandemien til omgående løsladelse af alle politiske fanger og dem, 
der tilbageholdes for at give udtryk for afvigende synspunkter; opfordrer de algeriske 
myndigheder til at fjerne blokeringen af medieforetagender og sætte en stopper for 
anholdelsen og tilbageholdelsen af politiske aktivister, journalister og 
menneskerettighedsforkæmpere eller enhver, der giver udtryk for en afvigende holdning 
eller kritik af regeringen; 

3. gentager, at ytringsfriheden, herunder journalisters og "borgerjournalisters" frihed til at 
rapportere, analysere og fremsætte kommentarer til demonstrationer eller ethvert andet 
udtryk for utilfredshed med regeringen eller regeringsrelaterede institutioner eller 
enkeltpersoner, er helt afgørende for en fuldt demokratisk politisk omstilling;

4. udtrykker sin solidaritet med alle algeriske borgere – kvinder og mænd med forskellig 
geografisk, socioøkonomisk og etnisk baggrund – som har demonstreret fredeligt siden 
februar 2019 for at kræve en civilt kontrolleret stat, folkelig suverænitet, respekt for 
retsstatsprincippet, social retfærdighed og ligestilling mellem kønnene; opfordrer de 
algeriske myndigheder til at tage passende skridt til at bekæmpe korruption;

5. gentager sin opfordring til de algeriske myndigheder om at sætte en stopper for enhver 
form for intimidering, retslig chikane, kriminalisering eller vilkårlig anholdelse og 
tilbageholdelse af kritiske journalister, bloggere, menneskerettighedsforkæmpere, 
advokater og aktivister og til at tage passende skridt til at sikre og garantere ret til 
ytringsfrihed, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed, mediefrihed og tanke-, 
samvittigheds-, religions- og trosfrihed for alle, hvilket garanteres af den algeriske 
forfatning og af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, 
som Algeriet har undertegnet og ratificeret; fordømmer enhver form for overdreven 
magtanvendelse fra retshåndhævende myndigheders side i forbindelse med opløsning af 
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fredelige demonstrationer; gentager sin opfordring til de algeriske myndigheder om at 
foretage uafhængige undersøgelser af hvert eneste tilfælde af overdreven 
magtanvendelse blandt retshåndhævelsespersonale og til at drage alle gerningsmændene 
til ansvar; opfordrer de algeriske myndigheder til at gennemføre deres internationale 
forpligtelser i henhold til UNCAT;

6. bemærker, at efter at Parlamentet vedtog sin beslutning af 28. november 2019, er nogle 
politiske aktivister blevet midlertidigt løsladt, f.eks. den fremtrædende 
oppositionspolitiker, Karim Tabbou, Mustapha Bendjema og Khaled Tazaghart;

7. opfordrer indtrængende de algeriske myndigheder til at sikre etableringen af et frit civilt 
rum, der giver mulighed for en reel politisk dialog og ikke kriminaliserer de 
grundlæggende frihedsrettigheder, ved at vedtage ny lovgivning, som er i fuld 
overensstemmelse med internationale standarder, og som ikke indeholder bestemmelser 
om undtagelser, der er ulovlige i henhold til folkeretten, navnlig de konventioner, som 
Algeriet har ratificeret, herunder dem der hører under Den Internationale 
Arbejdsorganisation (ILO); understreger, at dette frie civile rum er en forudsætning for 
et demokratisk og civilt ledet Algeriet; beklager, at udenlandske journalister stadig 
møder administrative hindringer og obstruktion med hensyn til at få pressevisa til at 
arbejde i landet;

8. minder om, at respekt for de demokratiske principper og grundlæggende rettigheder, der 
er fastsat i verdenserklæringen om menneskerettigheder, er et af de væsentlige 
elementer i associeringsaftalen mellem EU og Algeriet fra 2005; understreger, at den 
igangværende politiske omstilling skal sikre retten for algeriere af alle køn og med alle 
geografiske, socioøkonomiske og etniske baggrunde, herunder berbere, til at deltage 
fuldt ud i den demokratiske proces og til at udøve deres ret til at deltage i varetagelsen 
af offentlige anliggender, herunder ved at vende indskrænkningen af rummet for et 
uafhængigt civilsamfund, journalistik og politisk aktivisme;

9. giver udtryk for bekymring over restriktive nye love, såsom lov 20-06, der vilkårligt 
kriminaliserer udbredelsen af "falske nyheder", som undergraver offentlige 
embedsmænds ære og finansieringen af foreninger; understreger, at denne lov 
indeholder adskillige bestemmelser, der tilsidesætter internationale standarder for 
ytringsfrihed og foreningsfrihed, herunder artikel 19 og 22 i den internationale 
konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

10. opfordrer indtrængende de algeriske myndigheder til at revidere den nuværende 
restriktive lov 12-06 fra 2012 om foreninger og lov 91-19 fra 1991 om offentlige møder 
og demonstrationer, som etablerer en ordning med forudgående tilladelse, og til at sikre, 
at den relevante administrative myndighed straks udsteder en registreringskvittering til 
en række civilsamfundsorganisationer, ikkestatslige, religiøse og velgørende 
organisationer, der har ansøgt om at blive registreret på ny;

11. beklager ændringerne af Algeriets straffelov i april 2020, der begrænser pressefriheden, 
ytringsfriheden og foreningsfriheden; opfordrer indtrængende de algeriske myndigheder 
til at revidere straffeloven, og navnlig artikel 75, 79, 95a, 98, 100, 144, 144a, 144a2, 



RC\1219229DA.docx 10/11 PE661.497v01-00 }
PE661.499v01-00 }
PE661.500v01-00 }
PE661.501v01-00 }
PE661.502v01-00 }
PE661.503v01-00 } RC1

DA

146 og 196a, i overensstemmelse med den internationale konvention om borgerlige og 
politiske rettigheder og det afrikanske charter om menneskerettigheder og befolkningers 
rettigheder med henblik på at standse kriminaliseringen af ytrings-, forsamlings- og 
foreningsfriheden;

12. glæder sig over, at artikel 4 og 223 i den reviderede forfatning styrker berbersproget 
Tamazights status som nationalt og officielt sprog; understreger, at sådanne erklæringer 
ikke må tjene som et middel til at lade hånt om de strukturelle problemer, som 
Tamazight har, eller til at skabe splittelse i Hirak-bevægelsen; opfordrer de algeriske 
myndigheder til at sikre lighed for loven i forbindelse med brugen af arabisk og 
Tamazight; opfordrer indtrængende den algeriske regering til at ophæve forbuddet mod 
at vise berberflaget og til straks at løslade alle, der er fængslet for at vise 
berbersymboler;

13. støtter de algeriske advokater og andre aktører inden for retsvæsenet, som fortsat 
forsøger at opretholde de højeste standarder for retfærdighed på trods af 
omstændighederne og de dermed forbundne risici; opfordrer de algeriske myndigheder 
til fuldt ud at garantere domstolenes uafhængighed og retssystemets upartiskhed og til at 
standse og forbyde enhver form for restriktioner, utilbørlig påvirkning, pression, trusler 
eller indblanding i domstolenes beslutningstagning og andre retlige spørgsmål;

14. opfordrer de algeriske myndigheder til at sikre både fuld ansvarlighed og civil og 
demokratisk kontrol med de væbnede styrker, og at de reelt er underlagt en lovligt 
oprettet civil myndighed, samt til at sikre, at militærets rolle er defineret tilstrækkeligt i 
forfatningen og udtrykkeligt begrænset til spørgsmål vedrørende nationens forsvar;

15. opfordrer indtrængende de algeriske myndigheder til at give internationale 
menneskerettighedsorganisationer og FN's særlige procedurer adgang til landet;

16. udtrykker bekymring over de administrative hindringer, som religiøse mindretal står 
over for i Algeriet, og navnlig i forbindelse med bekendtgørelse 06-03; tilskynder den 
algeriske regering til at revidere bekendtgørelse 06-03 for at bringe den mere i 
overensstemmelse med forfatningen og med regeringens internationale forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet, navnlig artikel 18 i den internationale konvention om 
borgerlige og politiske rettigheder; opfordrer til respekt for alle religiøse mindretals 
frihed til at holde andagt;

17. forventer, at EU sætter menneskerettighedssituationen i centrum for sin dialog med de 
algeriske myndigheder, navnlig under det kommende møde i Associeringsrådet EU-
Algeriet; opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til at 
udarbejde og fremlægge en liste over individuelle sager, der giver anledning til særlig 
bekymring, herunder dem, der er nævnt i denne beslutning, og til regelmæssigt at 
aflægge rapport til Parlamentet om fremskridtene med at få løst disse sager;

18. opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne til sammen med 
EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder at støtte civilsamfundsgrupper, 
menneskerettighedsforkæmpere, journalister og demonstranter, herunder ved at indtage 
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en mere assertiv offentlig holdning til respekten for menneskerettighederne og 
retsstatsprincippet i Algeriet, ved klart og offentligt at fordømme 
menneskerettighedskrænkelser, ved indtrængende at opfordre myndighederne til at 
løslade vilkårligt tilbageholdte fanger og standse den overdrevne brug af 
varetægtsfængsling, ved at anmode om adgang til tilbageholdte og overvåge retssager 
mod aktivister, journalister og menneskerettighedsforkæmpere og ved nøje at overvåge 
menneskerettighedssituationen i Algeriet under anvendelse af alle til rådighed værende 
instrumenter;

19. fremhæver betydningen af forbindelserne mellem EU og Algeriet som en vigtig nabo og 
partner; minder om betydningen af stærke og dybe forbindelser mellem EU og Algeriet 
og bekræfter på ny sit tilsagn om at fremme disse forbindelser på grundlag af fuld 
respekt for fælles værdier såsom respekt for menneskerettighederne, demokrati, 
retsstatsprincippet og mediefrihed;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, 
EU-delegation i Algier, Algeriets regering, FN's generalsekretær, FN's 
Menneskerettighedsråd og Europarådet.


