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Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets konklusioner af 20. juni 2022 om et strategisk partnerskab med 
Golfregionen,

– der henviser til den fælles meddelelse af 18. maj 2022 fra Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen med titlen 
"Et strategisk partnerskab med Golfstaterne" (JOIN(2022)0013),

– der henviser til den fjerde runde i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Qatar, 
som blev afholdt i Bruxelles den 12. september 2022,

– der henviser til samarbejdsaftalen mellem EU og Qatar af 7. marts 2018,

– der henviser til FN's internationale konvention af 18. december 1990 om beskyttelse af 
vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder,

– der henviser til Det Internationale Fodboldforbund FIFA's meddelelse af 2. december 
2010 om valget af Qatar til værtsskabet for VM i fodbold 2022,

– der henviser til lov nr. 17, 18 og 19, som Qatars regering vedtog i 2020, om fri 
bevægelighed og en mindsteløn for migrantarbejdere,

– der henviser til Human Rights Watch-rapporten af 24. oktober 2022 med titlen "Qatar: 
Security Forces Arrest, Abuse LGBT People" (Qatar: Sikkerhedsstyrkerne anholder og 
begår overgreb mod LGBT-personer),

– der henviser til artikel 285 i Qatars straffelov og lov nr. 17 fra 2002 om beskyttelse af 
samfundet,

– der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf fra 1984,

– der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf,



– der henviser til statusrapporten af 31. oktober 2022 om det tekniske samarbejdsprogram, 
der er aftalt mellem Qatars regering og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO),

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, 
som Qatar ratificerede den 21. maj 2018,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Qatar, navnlig sin beslutning af 
21. november 2013 med titlen "Qatar: Situationen for vandrende arbejdstagere"1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at Qatar er det første land i regionen, der er vært for VM i fodbold; der 
henviser til, at FIFA i 2010 tildelte Qatar VM uden at udføre due diligence med hensyn 
til menneskerettigheder eller miljø og uden at fastlægge betingelser for beskyttelse af 
migrantarbejdere; der henviser til, at Qatar vandt budgivningsprocessen i forbindelse 
med tildelingen af værtskabet for VM på baggrund af troværdige påstande om 
bestikkelse og korruption, der førte til retslige undersøgelser;

B. der henviser til, at der anslås at opholde sig mere end 2 millioner udenlandske 
statsborgere i Qatar, og at de udgør omkring 94 % af arbejdsstyrken; der henviser til, at 
migrantarbejderne fortrinsvist er beskæftiget inden for byggeri, servicefag og husligt 
arbejde; der henviser til, at det er blevet rapporteret, at arbejdstagernes rettigheder er 
blevet krænket i disse sektorer; der henviser til, at Qatar med dette tal har verdens 
højeste rate af migrantarbejdere i forhold til egen befolkning;

C. der henviser til, at mange arbejdstagere for at arbejde i Qatar blev tvunget ud i gæld af 
rekrutteringsvirksomheder, som ulovligt opkrævede dem gebyrer, og at mange af dem 
blev udsat for løntyveri og blev udsat for forfærdelige arbejdsvilkår i ekstrem varme, 
som gjorde dem udsatte med hensyn til risikoen for sygdom, skader og død;

D. der henviser til, at tusindvis af migrantarbejdere angiveligt er døde – og mange flere 
skadet – under byggearbejdet i forbindelse med VM i Qatar;

E. der henviser til, at nogle europæiske virksomheder ifølge ILO har nægtet at deltage i de 
blandede udvalg, hvis mål er at samle ledelse og arbejdstagerrepræsentanter for at 
drøfte, forebygge og løse konflikter på arbejdspladsen;

F. der henviser til, at Den Internationale Faglige Samarbejdsorganisation (IFS) forud for 
de reformer, der blev vedtaget i Qatar, i 2014 indgav en klage mod Qatar til Den 
Internationale Arbejdsorganisation (ILO) vedrørende landets manglende overholdelse af 
konventionen om tvangsarbejde fra 1930 og konventionen om arbejdstilsyn fra 1947; 
der henviser til, at lovgivningen i Qatar ifølge IFS er blevet ændret, og at landet fortsat 
gør fremskridt med gennemførelsen af disse ændringer;

G. der henviser til, at Qatar er det første land i Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC), der har 
åbnet et ILO-projektkontor; der henviser til, at Qatar har undertegnet en række 
partnerskaber med ILO, FN-organisationer og EU-medlemsstater, såsom et 
aftalememorandum med Sverige i januar 2020 og med Frankrig i marts 2022, for at 

1 EUT C 436 af 24.11.2016, s. 42.



forbedre arbejdstagernes rettigheder; der henviser til, at ILO har noteret sig mærkbare 
fremskridt i de fem år forud for VM i fodbold i 2022, navnlig inden for styring af 
arbejdskraftmigration, håndhævelse af arbejdsretten og adgang til domstolsprøvelse 
samt styrkelse af arbejdstagernes stemme og den sociale dialog; der henviser til, at det 
ifølge ILO stadig ikke er lovligt for migrantarbejdere at melde sig ind i eller danne 
fagforeninger;

H. der henviser til, at arbejdstagere i Qatar tidligere skulle have tilladelse fra deres 
arbejdsgivere til at skifte job eller forlade landet; der henviser til, at disse krav udgjorde 
de mest problematiske karakteristika ved kafalasystemet (sponsorering), da de gjorde 
arbejdstagerne alt for afhængige af deres arbejdsgivere og dermed skabte muligheder 
for udnyttelse og tvangsarbejde; der henviser til, at arbejdsministeriet som følge af disse 
ændringer har godkendt omkring 420 000 ansøgninger fra migrantarbejdere om at skifte 
job i de to år, der er gået, siden disse reformer blev indført; der henviser til, at mange 
arbejdstagere imidlertid stadig står over for hindringer i forbindelse med at forlade deres 
job og flytte til et nyt, bl.a. gengældelse fra deres arbejdsgivere;

I. der henviser til, at Qatar i marts 2021 blev det første land i Golfregionen, der indførte en 
ikkediskriminerende mindsteløn, der gælder for alle arbejdstagere af alle nationaliteter, i 
alle sektorer, herunder husligt arbejde; der henviser til, at i alt 13 % af arbejdsstyrken – 
280 000 personer – ifølge ILO har oplevet, at deres lønninger er steget til den nye 
minimumstærskel, siden den nye lovgivning blev indført;

J. der henviser til, at den nye lovgivning giver arbejdstagerne i Qatar større beskyttelse 
mod varmebelastning;

K. der henviser til, at Qatar har taget skridt til at forbedre arbejdstagernes adgang til 
domstolsprøvelse ved at oprette en ny onlineplatform for arbejdstageres indgivelse af 
klager og oprette nye arbejdsdomstole til bilæggelse af tvister;

L. der henviser til, at nogle af de diskriminerende praksisser i forbindelse med udenlandske 
arbejdstagere imidlertid fortsat findes i Qatar og andre GCC-lande såsom vilkårlige 
fradrag i og manglende betaling af lønninger og tilbageholdelse af rejsedokumenter;

M. der henviser til, at der i artikel 285 i Qatars straffelov står, at sex uden for ægteskab, 
herunder forhold mellem personer af samme køn, straffes med op til syv års fængsel; 
der henviser til, at vilkårlige anholdelser af LGBTQ+-personer angiveligt er baseret på 
lov nr. 17 af 2002 om beskyttelse af fællesskabet, som if. Human Rights Watch giver 
mulighed for varetægtsfængsling uden sigtelse eller retssag i op til seks måneder, hvis 
der er velunderbyggede grunde til at antage, at tiltalte kan have begået en forbrydelse, 
herunder "krænkelse af den offentlige sædelighed", hvilket ofte fører til overgreb mod 
LGBTQ+-personer; der henviser til, at en VM-ambassadør fra Qatar offentligt har 
udbredt en homofobisk erklæring; der henviser til, at syv fodboldforbund, herunder i 
Europa, har besluttet, at deres spillere kan bære et regnbuefarvet "OneLove"-armbind; 
der henviser til, at FIFA ikke desto mindre besluttede, at spillere kan få et gult kort eller 
blive udvist for at vise dette armbind, da det anses for at være en politisk erklæring;

N. der henviser til, at FIFA i 2016 tilsluttede sig FN's vejledende principper om 
erhvervslivet og menneskerettighederne, som tvinger FIFA til at afstå fra at gribe ind i 
menneskerettighederne og at afhjælpe de negative virkninger af sine aktiviteter på 
menneskerettighedsområdet;



O. der henviser til, at EU i en tid med usikkerhed og betydelige udfordringer for den 
regelbaserede internationale orden både i Europa og i Golfregionen, og da verden står 
over for konsekvenserne af den russiske aggression mod Ukraine og covid-19-
pandemien samt den presserende nødvendighed af den grønne og digitale omstilling, 
har meget at vinde ved et stærkere og mere strategisk partnerskab med GCC og dets 
medlemsstater, herunder Qatar; der henviser til, at de diplomatiske forbindelser mellem 
Qatar og Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain og Egypten blev 
genoptaget i 2021;

P. der henviser til, at samarbejdsaftalen mellem EU og Qatar, der blev undertegnet i 2018, 
udgør en ramme for politiske og sektorspecifikke konsultationer på områder af fælles 
interesse; der henviser til, at Qatar er en vigtig partner for EU, og at deres forbindelser 
dækker en lang række vigtige områder; der henviser til, at Qatar spiller en central rolle i 
gennemførelsen af den europæiske energisikkerhedsstrategi; der henviser til, at 
engagementet mellem EU og Qatar er intensiveret betydeligt, hvilket har ført til 
åbningen af en EU-delegation i Doha i 2022; der henviser til, at Qatar var medsponsor 
for en resolution fra FN's Generalforsamling i februar 2022, hvori Rusland blev 
opfordret til at trække sig ud af Ukraine, og stemte for resolutioner, der fordømte den 
russiske invasion af Ukraine;

Q. der henviser til, at den fjerde runde i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Qatar 
fandt sted den 12. september 2022; der henviser til, at menneskerettighedsdialogen 
udgør et afgørende øjeblik for engagement med henblik på at fremme 
menneskerettighederne;

1. beklager dybt, at tusindvis af migrantarbejdere er døde eller kvæstet under 
forberedelserne til VM; udtrykker sin medfølelse med disse arbejdstageres familier og 
kræver ansvarlighed;

2. opfordrer indtrængende Qatar til fuldt ud at gennemføre sin nye lovgivning om 
beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og til at afvikle de resterende dele af kafala-
sponsorsystemet, såsom sanktioner for arbejdstagere, der udebliver fra arbejde og 
forsvinder;

3. understreger, at EU er fast besluttet på at støtte menneskerettighederne i sine 
forbindelser med Qatar, herunder de problemstillinger, der blev rejst i forbindelse med 
VM; er bekymret over forlydender om, at hundredtusindvis af migrantarbejdere stadig 
udsættes for diskriminerende love og praksis i Qatar; beklager den manglende 
gennemsigtighed og den klare mangel på en ansvarlig risikovurdering, der 
karakteriserede tildelingen af VM til Qatar i 2010; minder om sit mangeårige synspunkt 
om, at korruption inden for FIFA er galoperende, systemisk og dybt rodfæstet, og mener 
fortsat, at organisationen i alvorlig grad har skadet den globale fodbolds image og 
integritet på trods af forsøg på at reformere den, f.eks. ved indførelse af 
menneskerettighedskrav;

4. opfordrer indtrængende offentlige myndigheder, idrætsforbund og -organisationer til at 
værne om de universelle værdier som menneskerettigheder, demokrati og 
retsstatsprincippet, når de tildeler værtskabet for store sportsbegivenheder samt i 
forbindelse med valg af sponsorer; anmoder om, at der fastsættes klare kriterier og et 
charter med stærke værdier i denne henseende; opfordrer til, at der forud for afholdelsen 
af sådanne store sportsbegivenheder lægges særlig vægt på beskyttelse af 



arbejdstagernes rettigheder, lighed og ikkeforskelsbehandling, og til, at der udarbejdes 
uafhængige og troværdige miljøkonsekvensvurderinger;

5. opfordrer EU's medlemsstater, navnlig dem med store nationale fodboldligaer, bl.a. 
Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien, til at lægge pres på UEFA og FIFA for at få 
sidstnævnte til at gennemføre grundlæggende reformer, herunder indførelse af 
demokratiske og gennemsigtige procedurer for tildeling af fodboldverdensmesterskaber 
og streng gennemførelse af menneskerettigheds- og bæredygtighedskriterier for 
værtslande; opfordrer indtrængende til, at krænkelser af grundlæggende rettigheder og 
menneskerettigheder, navnlig åbenlys systematisk kønsbaseret vold, bliver et bindende 
udelukkelseskriterium for tildeling af internationale sportsbegivenheder med henblik på 
at beskytte idrætsudøvere og fans og sætte en stopper for "sportswashing"; opfordrer til, 
at efterforskningen og retsforfølgningen af tildelingen af VM-værtskaber, der er sværtet 
af korruption, fortsættes; opfordrer EU's medlemsstater til at tillade adgang til 
arkiverede oplysninger om tildelingen af værtskabet for VM i 2022;

6. anerkender migrantarbejderes vigtige bidrag til Qatars økonomi og VM i 2022; 
opfordrer indtrængende Qatars myndigheder til at foretage en fuldstændig undersøgelse 
af migrantarbejdernes død, attestere migrantarbejderes dødsfald samt yde erstatning til 
familier i tilfælde, hvor arbejdstagere er døde på grund af deres arbejdsvilkår; støtter 
Qatars bestræbelser på at forbedre deres arbejdsvilkår og respekten for deres rettigheder, 
som det internationale samfund har gjort opmærksom på; opfordrer til fuld 
gennemførelse af de vedtagne reformer; glæder sig over Qatars samarbejde med ILO; 
opfordrer Qatar til fortsat at samarbejde med ILO om reformer; understreger, at 
virksomhedernes ansvar, herunder europæiske virksomheders ansvar, kræver respekt for 
arbejdstagernes rettigheder og den samme standard for due diligence, der kræves i EU;

7. anerkender ikke desto mindre, at ILO og IFS anser de reformer, der er gennemført i 
Qatar, for at være et forbillede for Golfregionen;

8. understreger, at ofre for menneskerettighedskrænkelser har retlige muligheder for at 
søge retfærdighed og drage EU-baserede virksomheder til ansvar i henhold til 
eksisterende due diligence-love i nogle medlemsstater; noterer sig det igangværende 
arbejde på EU-plan med direktivet om virksomheders due diligence for bæredygtighed, 
som yderligere vil udvide sådanne retlige muligheder; mener, at de relevante 
virksomheder ikke fuldt ud har overholdt deres forpligtelser i henhold til direktiv 
2014/95/EU1 og de forpligtelser, der følger af internationalt anerkendte 
menneskerettighedskonventioner;

9. fordømmer på det kraftigste europæiske virksomheders deltagelse i enhver krænkelse af 
vandrende arbejdstageres rettigheder, som de har forårsaget, bidraget til eller draget 
fordel af, navnlig i bygge- og finanssektoren, under forberedelsen af FIFA's VM i 2022;

10. glæder sig over, at Qatars regering ifølge ILO har tilbagebetalt 320 mio. USD til ofre 
for løntyveri gennem arbejdstagernes støtte- og forsikringsfond; beklager imidlertid, at 
fonden først blev operationel i 2018, hvilket resulterede i, at millioner af arbejdstagere 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014 om ændring af 
direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og 
oplysninger om diversitet for visse store virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).



og deres familier fortsat var udelukket fra at gøre brug af den; opfordrer indtrængende 
Qatar til at foretage en grundig gennemgang af sine dataindsamlings- og 
undersøgelsesstandarder for tilfælde af arbejdsrelaterede kvæstelser eller dødsfald; 
opfordrer til, at fonden udvides til at omfatte alle ofre siden påbegyndelsen af arbejdet i 
forbindelse med VM i 2022, herunder alle dødsfald og andre krænkelser af 
arbejdstagernes menneskerettigheder i forbindelse med forberedelserne til VM såsom 
løntyveri, kvæstelser og alle uefterforskede dødsfald, hvor der ikke er udbetalt 
erstatning; opfordrer FIFA til at bidrage til et omfattende afhjælpningsprogram for 
arbejdstageres familier som kompensation for de arbejdsvilkår, de har været udsat for;

11. glæder sig over de reformer, som Qatars myndigheder har vedtaget i samråd med ILO 
med henblik på håndtering af arbejdskraftmigration, håndhævelse af arbejdsretten og 
adgang til domstolsprøvelse samt styrkelse af arbejdstagernes stemme og den sociale 
dialog; bemærker, at disse ændringer allerede har forbedret arbejds- og levevilkårene 
for hundredtusindvis af arbejdstagere; beklager imidlertid, at mange arbejdstagere 
stadig ikke drager fordel af disse reformer, da de støder på hindringer i forbindelse med 
adgangen til disse forbedringer og gengældelse fra deres arbejdsgivere; gør opmærksom 
på sin bekymring over dokumenterede og gentagne påstande om, at migrantarbejdere, 
der er beskæftiget med husarbejde, udsættes for overgreb og udnyttelse;

12. opfordrer Qatar til at afskaffe enhver lovgivning, der giver virksomheder mulighed for 
at pålægge udenlandske arbejdstagere ansættelsesgebyrer;

13. glæder sig over Qatars nye lovgivning mod hede på byggepladser; opfordrer alle lande i 
Golfstaternes Samarbejdsråd til at vedtage lignende lovgivning og gennemføre den fuldt 
ud;

14. opfordrer på ny Qatar til at ratificere FN's internationale konvention om beskyttelse af 
vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder;

15. opfordrer indtrængende Qatar til i samarbejde med ILO at sikre, at alle arbejdstagere og 
arbejdsgivere kan drage fordel af kafalareformerne om arbejdskraftmobilitet, til at 
strømline adgangen til domstolsprøvelse og inddrivelse af skyldige lønninger og til fuldt 
ud at gennemføre loven om husarbejderes rettigheder; glæder sig i denne forbindelse 
over, at mere end 420 000 arbejdstagere har skiftet job i Qatar, og at mere end 300 000 
har nydt godt af indførelsen af mindstelønnen;

16. henleder opmærksomheden på, at foreningsfriheden og retten til organisering bør 
anerkendes for alle arbejdstagers vedkommende, herunder for migrantarbejderes; 
opfordrer regeringen i Qatar til at sikre, at arbejdstagere har foreningsfrihed uden 
gengældelse, og at de har sikker adgang til domstolsprøvelse, herunder ved at melde sig 
ind i og danne nationale fagforeninger;

17. bifalder EU's fortsatte engagement med Qatar om menneskerettigheder, herunder 
gennem menneskerettighedsdialogen mellem EU og Qatar, som bør intensiveres, og ved 
at styrke den institutionelle struktur for samarbejdet mellem EU og Qatar; understreger, 
at Qatars nationale menneskerettighedskomité har etableret et regelmæssigt samspil 
med EU-institutionerne, og Qatar har opfordret EU's særlige repræsentant for 
menneskerettigheder til at besøge landet; understreger, at migrantarbejderes rettigheder, 
arbejdsmarkedsreformer, kvinders rettigheder og ytringsfrihed er tilbagevendende 
emner;



18. opfordrer medlemsstaterne og EU's delegation i Qatar til nøje at overvåge Qatars sociale 
reformer med særlig vægt på den konkrete gennemførelse af landets lovgivning, 
herunder af europæiske virksomheder i Qatar, og opfordrer næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik til regelmæssigt at underrette Parlamentet om fremskridtene med disse 
reformer; glæder sig i denne forbindelse over Qatars arbejdsminister Ali Bin Samikh Al 
Marris samarbejde med Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder om de 
igangværende reformer og de resterende huller, der skal lukkes, og noterer sig hans 
tilsagn om at yde kompensation til alle arbejdstagere eller deres familier, som ikke har 
modtaget, hvad der skyldes dem;

19. opfordrer Qatars myndigheder til at fortsætte deres bestræbelser på at sikre, at den 
nationale menneskerettighedskomité fuldt ud overholder principperne om nationale 
institutioners status til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, og at komitéen 
er i stand til at udføre sit mandat fuldt ud, effektivt og uafhængigt, herunder ved at 
fremme pluralisme og mangfoldighed blandt sine medlemmer og medarbejdere;

20. opfordrer Qatars myndigheder til fuldt ud at håndhæve den eksisterende lovgivning, der 
forbyder tortur og mishandling;

21. minder om sin støtte til en verdensomspændende afskaffelse af dødsstraffen og 
opfordrer Qatars myndigheder til at vedtage et moratorium i den henseende;

22. opfordrer indtrængende Qatars myndigheder til at styrke foranstaltningerne til sikring af 
ligestilling mellem kønnene, herunder ved at afskaffe de resterende bestemmelser om 
værgemål for kvinder, og samtidig intensivere deres bestræbelser på at opnå en ligelig 
repræsentation af kvinder på det formelle arbejdsmarked og i den offentlige og politiske 
sfære, herunder i Shura-rådet og de udøvende organer, navnlig i beslutningstagende 
stillinger, og til at behandle kvinder og mænd ens som familieforsørgere; opfordrer 
Qatars myndigheder til at ændre loven om statsborgerskab for at sikre, at qatarske 
kvinder og mænd har lige ret til at videregive deres nationalitet til deres børn og deres 
udenlandske ægtefæller; opfordrer Qatar til at sikre, at der indsamles data om vold mod 
kvinder, at alle tilfælde af vold mod kvinder, herunder vold i hjemmet, efterforskes 
grundigt, og at gerningsmændene retsforfølges og, hvis de dømmes, straffes med 
passende sanktioner;

23. bemærker den globale tendens til afkriminalisering af samstemmende seksuelle forhold 
mellem personer af samme køn; opfordrer Qatar til at ophæve artikel 285 i straffeloven 
og alle andre beslægtede love, der anvendes til at kriminalisere seksuelle forhold 
mellem samtykkende personer af samme køn, og til at indføre lovgivning mod 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet eller -udtryk; 
beklager dybt meldingerne om mishandling af LGBTQ+-samfundet begået af Qatars 
styrker fra den forebyggende sikkerhedsafdeling og deres anvendelse af lov nr. 17 af 
2002 om beskyttelse af fællesskabet, som giver mulighed for varetægtsfængsling uden 
sigtelse eller retssag i op til seks måneder; er i denne forbindelse forfærdet over FIFA's 
afgørelse vedrørende "OneLove"-anførerbindene;

24. opfordrer Qatars myndigheder til at sikre respekt for menneskerettighederne for alle 
personer, der deltager i VM i 2022, herunder internationale gæster og dem, der bor i 
landet, herunder deres religions- og trosfrihed;



25. bemærker og glæder sig over Qatars dybe bekymring efter Ruslands angrebskrig mod 
Ukraine; glæder sig over Qatars vigtige beslutninger om at stemme for alle relevante 
FN-resolutioner om spørgsmålet i modsætning til visse GCC-medlemmer;

26. bifalder samarbejdet og dialogen mellem EU og Qatar og med andre Golfstater, hvilket 
er afgørende for at nå EU's centrale mål, navnlig: en fredelig og velstående Golf- og 
Mellemøstregion, en stærk økonomisk genopretning, bæredygtige og sikre 
energiforsyninger til en overkommelig pris, et stærkt samarbejde om den grønne 
omstilling og en stærk indsats med hensyn til globale humanitære og udviklingsmæssige 
behov; bifalder i denne forbindelse normaliseringen af forbindelserne mellem Qatar og 
dets naboer; roser Qatars rolle i forbindelse med evakueringen af titusindvis af 
mennesker fra Afghanistan efter Talibans voldelige magtovertagelse i september 2021;

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, 
Staten Qatars regering og parlament, Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), Det 
Europæiske Fodboldforbund (UEFA), Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og 
FN's højkommissær for menneskerettigheder.


