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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0230/2015 

Euroopa Parlamendi resolutsioon põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus (2013–

2014) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu („ELi leping”) preambulit ja asjaomaseid 
artikleid, 

– võttes muu hulgas arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2, artikli 3 lõike 3 teist lõiku 
ning artikleid 6, 7 ja 9, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168 ja eelkõige selle lõiget 7, 

– võttes arvesse 7. detsembri 2000. aasta Euroopa Liidu põhiõiguste hartat (edaspidi „ELi 
harta”), mis kuulutati välja 12. detsembril 2007 Strasbourgis ja jõustus koos Lissaboni 
lepinguga 2009. aasta detsembris, 

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, mille ÜRO Peaassamblee võttis vastu 
1948. aastal, 

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ja põhivabaduste kaitse lepinguid ja ÜRO lepingu 
alusel loodud organite praktikat, 

– võttes arvesse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, mis võeti vastu New 
Yorgis 13. detsembril 2006 ja mille EL ratifitseeris 23. detsembril 2010. aastal, 

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni, mis võeti New Yorgis vastu 20. 
novembril 1989, 

– võttes arvesse järgnevaid ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldisi märkusi: nr 7 (2005) lapse 
õiguste kohaldamise kohta varases lapsepõlves, nr 9 (2006) puuetega laste õiguste 
kohta, nr 10 (2007) laste õiguste kohta alaealiste kohtus, nr 12 (2009) lapse õiguse 
kohta olla ära kuulatud, nr 13 (2011) lapse õiguse kohta mitte kannatada vägivalla mitte 
ühegi vormi käes, nr 14 (2013) lapse õiguse kohta seada tema huvid esikohale, 
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– võttes arvesse ÜRO 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta ja Pekingi tegevusprogrammi, oma 25. veebruari 2014. aasta 
resolutsiooni soovitustega komisjonile naistevastase vägivalla vastase võitluse kohta1 
ning oma 6. veebruari 2014. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta „Naiste 
suguelundite moonutamine tuleb lõpetada”2 ning nõukogu 5. juuni 2014. aasta järeldusi 
„Naiste- ja tütarlastevastase vägivalla kõikide vormide, sealhulgas naiste suguelundite 
moonutamise ennetamine ja selle vastu võitlemine”, 

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee, 
ministrite komitee, inimõiguste voliniku ja Veneetsia komisjoni konventsioone, 
soovitusi, resolutsioone ja aruandeid, 

– võttes arvesse nõukogu 27. juunil 2014. aastal vastu võetud strateegilisi suuniseid, mis 
käsitlevad vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 
tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon), 

– võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest 
päritolust3, 

– võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 2014. aasta soovitust romade tõhusaks 
integratsiooniks liikmesriikides võetavate meetmete kohta4, 

– võttes arvesse direktiivide paketti menetluslike kaitseõiguste kohta ELis5, 

– võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsust 2008/913/JSK teatud 
rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse 
vahenditega6, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta direktiivi 
2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning 
inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/629/JSK7, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsuseid ja kohtupraktikat ning riiklike 
konstitutsioonikohtute kohtupraktikat, kus kasutatakse hartat viiteallikana riigisisese 
õiguse tõlgendamisel, 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0126. 
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0105 
3 EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22. 
4 ELT C 378, 24.12.2013, lk 1. 
5 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL, 22. mai 2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, 22. oktoobri 2013. 
aasta direktiiv 2013/48/EL. 
6 ELT L 328, 6.12.2008, lk 55. 
7 ELT L 101, 15.4.2011, lk 1. 



 

AM\1071388ET.doc  PE565.784v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

– võttes arvesse president Junckeri 15. juulil 2014. aastal Euroopa Parlamendis esitatud 
uue Euroopa Komisjoni poliitilisi suuniseid,  

– võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel1 ning ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse 
võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (COM(2008)0426), 

– võttes arvesse inimkaubanduse kaotamist käsitlevat ELi strateegiat aastateks 2012–2016 
(COM(2012)0286), eelkõige selle sätteid lastekaitsesüsteeme ja parimate tavade 
vahetamist käsitlevate suuniste väljatöötamise rahastamise kohta, 

– võttes arvesse oma 12. detsembri 2013. aasta resolutsiooni edusammude kohta romasid 
käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamisel2, 

– võttes arvesse oma 12. septembri 2013. aasta resolutsiooni saatjata alaealiste olukorra 
kohta Euroopa Liidus3, 

– võttes arvesse oma resolutsioone põhi- ja inimõiguste ning vähemuste kaitse ja 
diskrimineerimisvastase poliitika kohta, 

– võttes arvesse volinik Frans Timmermansi kuulamist Euroopa Parlamendis 7. oktoobril 
2014 ja 11. veebruari 2015. aasta istungil, 

– võttes arvesse volinik Dimitris Avramopoulose kuulamist Euroopa Parlamendis 
30. septembril 2014, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et ELi aluslepingutes ja inimõigustega seotud rahvusvahelistes õigusaktides 
(inimõiguste ülddeklaratsioon, inimõiguse ja põhivabaduste kaitse konventsioon, 
kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt, majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt jne) sätestatud inimõiguste, põhivabaduste, 
demokraatia ning väärtuste ja põhimõtete austamine ja edendamine kuuluvad liidu ja 
selle liikmesriikide kohustuste hulka ning need peavad olema Euroopa integratsioonis 
kesksel kohal; 

B. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 2 kohaselt rajaneb liit sellistel väärtustel 
nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, 
sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate inimeste õiguste austamine – kõikide 
liikmesriikidele ühistel väärtustel, mida peab järgima nii EL kui ka iga liikmesriik 
kõigis oma sise- ja välispoliitika valdkondades; arvestades, et Euroopa Liidu lepingu 
artikli 17 kohaselt peab Euroopa Komisjon tagama aluslepingute kohaldamise;  

                                                 
1 EÜT L 303, 2.12.2000, lk 26. 
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0594. 
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0387. 
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C. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 6 kohaselt on ELi ülesanne toetada ja tagada 
põhiõiguste austamine kõigi meetmete võtmisel, olenemata pädevusest asjaomases 
valdkonnas; arvestades, et liikmesriike kutsutakse üles tegema sedasama; 

D. arvestades, et Lissaboni lepingu jõustumisega sai põhiõiguste harta aluslepingute 
täieõiguslikuks osaks ning sellest tulenevalt muutus harta ELi institutsioonidele, 
asutustele ja ametitele, samuti ka liikmesriikidele ELi õigusaktide kohaldamisel 
õiguslikult siduvaks; arvestades, et tõhusat põhiõiguste järgimise tava tuleb kujundada, 
edendada ja tugevdada nii ELi institutsioonides kui ka liikmesriikides, eelkõige liidu 
õiguse kohaldamisel liikmesriigisiseselt ning suhetes kolmandate riikidega; 

E. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 2 ja 3 tunnustatakse õigust elule 
ja õigust isikupuutumatusele; 

F. arvestades, et ELi toimimise aluseks on eeldus ja vastastikune usaldus, et liikmesriigid 
austavad demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi, nagu need on sätestatud 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis ning Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas, sealhulgas vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala 
arendamisel ja vastastikuse tunnustamise põhimõtte järgimisel;  

G. arvestades, et korruptsioon põhjustab sotsiaalset kahju ja põhiõiguste rikkumisi; 
arvestades, et tõhus, sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteem on õigusriigi toimimiseks 
ning põhiõiguste ja kodanikuvabaduste kaitsmiseks Euroopas olulise tähtsusega; 

H. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 4 on sätestatud igasuguse 
ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld; 

I. arvestades, et üks kolmandik maailma elanikkonnast ja üks viiendik ELi elanikkonnast 
on lapsed; arvestades, et laste õigused on osa inimõigustest, mida EL ja selle 
liikmesriigid peavad austama ja edendama; arvestades, et laste olukord ei ole ei 
Euroopas ega ka maailmas kaugeltki rahuldav ning arvestades, et nende ebakindlas 
olukorras kodanike õigusi piiratakse ja rikutakse mitmeti;  

J. arvestades, et ELi toimimise lepingu V jaotises esitatud vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva ala rakendamine eeldab põhiõiguste täielikku austamist nii ELi kui ka 
iga liikmesriigi poolt; 

K. arvestades, et õigusriik on Euroopa liberaalse demokraatia nurgakivi ja Euroopa Liidu 
üks aluspõhimõtetest, mis tugineb kõigi liikmesriikide ühistele põhiseaduslikele 
tavadele; 

L. arvestades, et Vahemerel hukkub ennenägematult tuhandeid inimesi, millest tulenevalt 
on ELil suur kohustus võtta meetmeid, et päästa elusid, lõpetada inimkaubitsejate 
tegevus ning abistada ja kaitsta varjupaigataotlejaid ja pagulasi; 

M. arvestades, et varjupaigaõigus on tagatud 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni 
(Genfi konventsioon) ja selle 31. jaanuari 1967. aasta protokolliga; 

N. arvestades, et äärmusliku natsionalismi, rassismi, ksenofoobia ja sallimatuse ilmingud ei 
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ole meie ühiskondadest veel kadunud; arvestades, et need on paljudes liikmesriikides 
pigem kasvamas; 

O. arvestades, et õigus esitada petitsioone on loonud tugevad sidemed ELi kodanike ja 
Euroopa Parlamendi vahel; arvestades, et Euroopa kodanikualgatusega tekkis uus 
vahetu side ELi kodanike ja ELi institutsioonide vahel ning see võib soodustada 
põhiõiguste ja kodanike õiguste arengut; 

P. arvestades, et Euroopas on ligikaudu 80 miljonit puuetega kodanikku; arvestades, et 
puuetega inimeste kaasamiseks napib siiani abi ja toetust; arvestades, et ELil on ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni osalisena kohustus edendada, kaitsta ja austada 
puuetega inimeste õigusi konventsiooni kohaselt; 

Q. arvestades, et soolise vägivalla ohvrid on peamiselt naised ja tütarlapsed; arvestades, et 
sadadel tuhandetel Euroopas elavatel naistel on suguelundid moonutatud ning et see oht 
ähvardab tuhandeid tüdrukuid; 

R. arvestades, et naiste ja laste inimkaubandus ja seksuaalne ärakasutamine on selge 
inimõiguste ja inimväärikuse ning õiguse ja demokraatia aluspõhimõtete rikkumine; 
arvestades, et käesoleval ajal on naised süvenenud majandusliku ebakindluse ja suurema 
töötuks jäämise riski tõttu nende ähvardavate ohtude suhtes haavatavamad; 

S. arvestades, et romad, kes on Euroopa suurim etniline vähemus, on jätkuvalt tõsise 
diskrimineerimise, rassistlike rünnakute, vihkamist õhutavate avalduste, vaesuse ja 
tõrjutuse ohvrid; 

T. arvestades, et eakatel on põhiõiguste harta kohaselt tunnustatud õigus „elada 
inimväärset ja iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja kultuurielus”; 

1. peab ülimalt tähtsaks tagada Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 ning Euroopa ja 
liikmesriikide õiguses sätestatud Euroopa ühiste väärtuste täielik austamine; rõhutab, et 
Euroopa Liidul on kohustus võtta vastu õigusakte, austades täielikult oma 
aluslepingutes sätestatud pädevusi, sealhulgas vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele;  

2. kutsub liikmesriike üles tagama, et seadusandlikud ettepanekud ja poliitikameetmed on 
põhiõiguste hartaga kooskõlas ja austavad põhiõigusi ning et mõju, mida ELi õigusaktid 
ja nende rakendamine liikmesriikide poolt avaldavad põhiõigustele, hinnatakse 
süstemaatiliselt hindamisaruannetes ELi õigusaktide rakendamise kohta ning 
aastaaruannetes ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta; 

3. tuletab meelde liidu kohustust ühineda Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 6; võtab teadmiseks 
Euroopa Liidu Kohtu arvamuse 2/2013; kutsub komisjoni ja nõukogu üles võtma 
kasutusele vajalikud vahendid, et tagada aluslepingutes sätestatud eespool osutatud 
kohustuse viivitamatu täitmine; on seisukohal, et seda tuleb teha täieliku 
läbipaistvusega, kuna see annab täiendava mehhanismi põhiõiguste tõeliseks kaitseks ja 
üksikisikute tõhusamaks kaitseks nende põhiõiguste rikkumise eest, sealhulgas õiguse 
tõhusatele õiguskaitsevahenditele, samuti suurendab see ELi institutsioonide vastutust 
oma tegevuse või tegevusetuse eest põhiõiguste vallas; 
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4. tervitab komisjoni asepresidendi koha loomist, kelle pädevusse kuulub õigusriigi 
põhimõtete ja põhiõiguste harta austamise küsimus; märgib, et asepresident teatas 
kuulamisel Euroopa Parlamendis, et kehtivad õigusaktid ja menetlused on piisavad, et 
tagada õigusriigi põhimõtte järgimine, ning kiidab tema pühendumust ELi õigusriigi 
tugevdamise raamistiku nõuetekohasele jõustamisele, et lahendada olukordi, mis 
kujutavad endast süsteemset ohtu õigusriigi põhimõtetele, järgides ja täiendades sellega 
artikli 7 mehhanisme; kiidab heaks tema kavatsuse korraldada iga-aastane põhiõiguste 
kollokvium, milles osaleksid kõik asjaomased huvirühmad, kaasa arvatud Euroopa 
Parlament; 

5. rõhutab, et olemasolevaid mehhanisme on vaja täiel määral ära kasutada, et tagada ELi 
lepingu artiklis 2 ja põhiõiguste hartas osutatud liidu põhiõiguste ja -väärtuste 
austamine, kaitse ja edendamine; rõhutab, et sel eesmärgil tuleb viivitamata kohaldada 
ja rakendada kõiki vahendeid, mis on aluslepingutega praegu ette nähtud; 

6. rõhutab, et olemasolevaid mehhanisme tuleb täiel määral ära kasutada, käivitada 
objektiivsed hindamised ja uurimised ning algatada põhjendatud juhul 
rikkumismenetlus; 

7. võtab teadmiseks komisjoni teatise ELi uue õigusriigi tugevdamise raamistiku kohta, 
mis koosneb komisjoni ja asjaomase liikmesriigi struktureeritud dialoogist ning sisaldab 
komisjoni hinnangut, komisjoni soovitusi ja nende järelmeetmeid põhiõiguste ja 
õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite ennetamiseks ja lahendamiseks 
liikmesriikides; võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse teavitada Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu korrapäraselt igas etapis tehtud edusammudest;  

8. kutsub komisjoni kõnealust raamistikku praktikas rakendama, et:  

a) parandada ELi suutlikkust tegutseda ja sekkuda teatud liiki kriisiolukordades, mis 
on seotud õigusriigi põhimõtetega, lahendades päevakorras olevaid 
võtmeküsimusi; 

b) leida viis Euroopa Nõukogu eriteadmiste paremaks kasutamiseks ja luua 
õigusriigi ja põhiõigustega seotud küsimuste jaoks ametlik koostöökanal; toetada 
jõupingutusi, et muuta kõikide ELi institutsioonide, Euroopa Nõukogu ja ELi 
Põhiõiguste Ameti teostatav järelevalve põhiõiguste olukorra üle ELis ja 
liikmesriikides ning selle hindamine ligipääsetavamaks;  

c) tagada, et juhul kui raamistikus ette nähtud kolmeetapiline protsess probleemi ei 
lahenda, hindab komisjon võimalust aktiveerida üks Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 7 sätestatud menetlustest;  

9. peab tervitatavaks, et nõukogu korraldab üldasjade nõukogus iga-aastase dialoogi 
õigusriigi põhimõtete kohta liikmesriikides, mille tulemusi hinnatakse 2016. aasta 
lõpus; 

10. palub komisjonil ja liikmesriikidel viia põhiõiguste hartaga tagatud põhiõiguste 
väidetavate rikkumiste korral läbi uurimine ning võtta meetmeid, kui need süüdistused 
leiavad kinnitust; ergutab eelkõige komisjoni algatama rikkumismenetluse juhul, kui 
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liikmesriiki kahtlustatakse nimetatud õiguste rikkumises; 

11. tuletab meelde, kui oluline on ELi õiguse õigeaegne ja nõuetekohane ülevõtmine ja 
rakendamine, eriti kui see mõjutab ja arendab põhiõigusi; 

Vabadus ja turvalisus 

12. märgib, et terrorismijuhtumite tõttu on EL ja liikmesriigid tugevdanud terrorismi ja 
radikaliseerumise vastaseid meetmeid; rõhutab, et kõik julgeolekumeetmed peavad 
olema kooskõlas demokraatia ja õigusriigi põhimõtetega ning põhiõigustega;  

13. sedastab, et rahvusvahelise küberkuritegevuse ja küberterrorismi laiaulatuslik levik toob 
kaasa tõsised probleemid ja mured seoses põhiõiguste kaitsmisega internetikeskkonnas; 
on seisukohal, et on äärmiselt oluline, et EL arendaks tipptasemel teadmisi 
küberjulgeoleku valdkonnas, et tõhustada põhiõiguste harta artiklite 7 ja 8 sätete 
austamist küberruumis; 

14. rõhutab, et põhiõiguste tagamine on tänapäeva infoühiskonnas ELi jaoks keskne 
küsimus, kuna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise suurenemine tekitab 
küberruumis uued põhiõigusi ähvardavad ohud, ja et põhiõiguste kaitset tuleks 
tugevdada, tagades nende edendamise ja kaitsmise internetis samasugusel viisil ja 
samasuguses ulatuses nagu seda tehakse väljaspool internetti;  

15. nõuab, et komisjon teostaks põhjalikku järelevalvet ELi kehtivate õigusaktide 
rakendamise üle kõnealuses valdkonnas, ja on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
praktikas kohaldama tõhusa uurimise ja kohtulikule vastutusele võtmise kaudu 
kriminaalõiguse sätteid, et tagada ohvrite põhiõiguste austamine; 

16. rõhutab hariduse äärmiselt olulist rolli radikaliseerumise ning sallimatuse ja äärmusluse 
sagenemise ennetamisel noorte hulgas;  

Usu- ja südametunnistusevabadus 

17. tuletab meelde põhiõiguste harta artiklit 10, mis kaitseb mõtte-, südametunnistuse- ja 
usuvabadust, sealhulgas vabadust praktiseerida enda valitud usku ning usku või 
veendumusi muuta; on seisukohal, et see hõlmab ka mitteusklike vabadust; mõistab 
hukka igasuguse diskrimineerimise või sallimatuse ja nõuab nimetatud alusel toimuva 
mis tahes diskrimineerimise keelamist; taunib sellega seoses hiljutisi diskrimineerimise 
ning antisemiitliku ja moslemitevastase vägivalla juhtumeid; kutsub liikmesriike ja 
sealhulgas piirkondlikke asutusi üles kaitsma kõigi saadaolevate vahenditega usu- ja 
veendumusvabadust ning edendama sallivust ja kultuuridevahelist dialoogi tulemusliku 
poliitikakujundamise kaudu, tõhustades vajaduse korral diskrimineerimisvastast 
poliitikat; tuletab meelde, kui oluline on tagada kõikide religioonide ja veendumuste 
võrdne kohtlemine; väljendab muret blasfeemiat ja usulist solvamist käsitlevate 
seaduste pärast Euroopa Liidus, millel võib olla väljendusvabadusele tõsine mõju; 
mõistab kindlalt hukka rünnakud pühapaikadele ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid ei 
jätaks nende kuritegude eest karistamata; 

18. nõuab tungivalt usu- ja veendumusvabaduse austamist Küprose okupeeritud osas, kus 
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enam kui 500 usu- ja kultuurimälestist on kokkuvarisemise äärel;  

19. tunneb muret antisemitismi kasvu pärast Euroopas ning üha laialdasemate püüete pärast 
eitada või alatähtsustada holokausti; tunneb sügavat muret selle pärast, et paljud juudi 
kogukonna liikmed kavatsevad Euroopast lahkuda antisemiitliku õhkkonna süvenemise 
ning juudi kogukonna vastu suunatud diskrimineerimise ja vägivalla juhtumite tõttu; 

20. väljendab sügavat muret muslimite vatsaste meeleavalduste ja mošeede vastu suunatud 
rünnakute sagenemise pärast; mõistab hukka diskrimineerimise ja vägivalla juhtumid, 
mille ohvriteks on moslemikogukonna liikmed; kutsub liikmesriike üles selliseid 
tegusid süstemaatiliselt hukka mõistma ja rakendama sellega seoses nulltolerantsi; 

Võrdsus ja mittediskrimineerimine 

21. juhib tähelepanu asjaolule, et pluralism, mittediskrimineerimine ja sallivus on liidu 
alusväärtused vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 2; on seisukohal, et sidusat 
ühiskonda saab edendada ainult poliitikaga, millega edendatakse nii vormilist kui ka 
sisulist võrdõiguslikkust ja võideldakse mis tahes erapoolikuse ja diskrimineerimise 
vastu, kaotades igasugused sotsiaalset integratsiooni kahjustavad eelarvamused; mõistab 
hukka asjaolu, et isegi tänapäeval esineb ELis diskrimineerimise, tõrjumise ja koguni 
vägivalla ja kuritarvitamise juhtumeid eelkõige soo, rassi, nahavärvi, etnilise või 
sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või isiklike veendumuste, 
poliitilise või muu arvamuse, rahvusvähemusse kuulumise, sünnipära, puude, vanuse 
või seksuaalse sättumuse alusel; 

22. on seisukohal, et liit ja liikmesriigid peaksid tugevdama oma meetmeid, mille abil 
võidelda diskrimineerimise vastu ja kaitsta kultuurilist, usulist ja keelelist 
mitmekesisust, ning edendama meetmeid soolise võrdõiguslikkuse, lapse õiguste ning 
eakate, puudega inimeste, lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste 
õiguste ja rahvusvähemusse kuuluvate inimeste õiguste kaitseks; 

23. palub komisjonil ja nõukogul tunnistada, et diskrimineerimise hindamiseks on vaja 
usaldusväärseid ja võrreldavaid, diskrimineerimise aluste järgi liigitatud 
võrdõiguslikkust käsitlevaid andmeid, mille järgi kujundada poliitikat, hinnata ELi 
diskrimineerimisvastaste õigusaktide rakendamist ja neid paremini jõustada; palub 
komisjonil määratleda ühtsed võrdõiguslikkust käsitlevate andmete kogumise 
standardid, mis põhinevad enesemääramisel, ELi andmekaitsestandarditel ning 
konsulteerimisel asjaomaste kogukondadega; kutsub liikmesriike üles koguma andmeid 
kõigi diskrimineerimise aluste kohta; 

Vähemuste edendamine 

24. nõuab Euroopa Liidult vähemuste kaitse valdkonnas rohkem järjepidevust; on kindlalt 
seisukohal, et kõigile liikmesriikidele ja kandidaatriikidele peaksid olema siduvad 
samad põhimõtted ja kriteeriumid, et vältida topeltstandardite kohaldamist; nõuab 
seetõttu tõhusa mehhanismi loomist igasuguste vähemuste põhiõiguste järelevalveks ja 
austamise tagamiseks nii kandidaatriikides kui ka ELi liikmesriikides; 

25. rõhutab, et Euroopa Liit peab olema piirkond, kus valitseb austus etnilise, kultuurilise ja 
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keelelise mitmekesisuse vastu; kutsub ELi institutsioone üles töötama välja rahvus-, 
etniliste ja keeleliste vähemuste kõikehõlmava ELi kaitsesüsteemi, et tagada nende 
võrdne kohtlemine, võttes arvesse asjaomaseid rahvusvahelisi õigusnorme ja kehtivaid 
häid tavasid, ning kutsub liikmesriike üles tagama nende vähemuste tegelik 
võrdõiguslikkus, eelkõige keele, hariduse ja kultuuri valdkonnas; julgustab liikmesriike, 
kes ei ole veel ratifitseerinud ega tõhusalt rakendanud rahvusvähemuste kaitse 
raamkonventsiooni, seda tegema; tuletab ka meelde vajadust rakendada OSCE raames 
välja töötatud põhimõtteid; 

26. mõistab hukka igasuguse kasutataval keelel põhineva diskrimineerimise ning kutsub 
üles liikmesriike, kes ei ole veel ratifitseerinud ega tõhusalt rakendanud Euroopa 
piirkondlike ja vähemuskeelte hartat, seda tegema; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja 
komisjon võtaksid kõik vajalikud meetmed, et mis tahes ebaproportsionaalsete haldus- 
või õiguslike tõketega, mis võivad takistada keelelist mitmekesisust Euroopa või 
riiklikul tasandil; 

27. rõhutab, et inimväärikus, võrdsus seaduse ees ja mis tahes alusel diskrimineerimise 
keeld on õigusriigi aluseks olevad põhimõtted; palub liikmesriikidel võtta vastu riiklik 
õigusraamistik, et käsitleda diskrimineerimise kõiki vorme ning tagada kehtiva ELi 
õigusraamistiku tõhus rakendamine; 

Romade olukord 

28. mõistab hukka kasvava suundumuse romade vastasele hoiakule Euroopa Liidus ja 
tunneb muret romade olukorra pärast ELis ning arvukate tagakiusamise, vägivalla, 
häbimärgistamise, diskrimineerimise ja ebaseadusliku väljasaatmise juhtumite pärast, 
mis on vastuolus põhiõiguste ja Euroopa Liidu õigusega; nõuab tungivalt, et komisjon 
jätkaks meetmete võtmist liikmesriikide vastu, kes lubavad institutsioonilist 
diskrimineerimist ja segregatsiooni; kutsub liikmesriike veel kord üles tõhusalt 
rakendama tegeliku kaasamise edendamise strateegiaid, võtma jõulisemaid ja 
asjakohaseid meetmeid lõimumise edendamiseks, eeskätt põhiõiguste kaitse, hariduse, 
tööhõive, eluasemete ja tervishoiuvaldkonnas, ning võitlema vägivalla, vihkamist 
õhutavate avalduste ja romade diskrimineerimise vastu kooskõlas nõukogu 9. detsembri 
2013. aasta soovitusega romade tõhusaks integratsiooniks liikmesriikides võetavate 
meetmete kohta;  

29. rõhutab, et oluline on nõuetekohaselt rakendada romasid käsitlevaid riiklikke 
integratsioonistrateegiaid, töötades välja integreeritud poliitika, kuhu on jätkuva 
dialoogi raames kaasatud kohalikud asutused, valitsusvälised organisatsioonid ja roma 
kogukonnad; kutsub komisjoni üles jälgima rakendamist ning seda paremini 
koordineerima; kutsub liikmesriike üles tegema romade esindajatega nende kogukondi 
mõjutavate projektide juhtimise, järelevalve ja hindamise vallas koostööd, kasutades 
saadaolevaid vahendeid, kaasa arvatud ELi vahendeid, jälgides seejuures rangelt 
romade põhiõiguste ja sealhulgas liikumisvabaduse austamist vastavalt direktiivile 
2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda 
ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil; 

30. taunib romade praegust diskrimineerimist riiklikes haridussüsteemides ja tööturul; 
rõhutab roma naiste ja laste suuremat haavatavust eeskätt põhiõiguste mitmekordse ja 
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samaaegse rikkumise suhtes; kordab, et oluline on kaitsta ja edendada roma laste 
võrdset juurdepääsu kõigile õigustele; 

Naistevastane vägivald ja sooline võrdõiguslikkus  

31. nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid võitleksid igasuguse naistevastase vägivalla ja 
diskrimineerimise vastu ning võtaksid selle eest vastutusele; palub liikmesriikidel 
eeskätt tegeleda tulemuslikult igasuguse koduvägivalla ja seksuaalse ärakasutamise 
tagajärgedega, muu hulgas pagulaste ja sisserändajate laste puhul, ning varajase või 
sundabielu ja aukuritegude küsimustega; 

32. väljendab muret naistevastase vägivalla ulatuse ja vormide pärast Euroopa Liidus, nagu 
on dokumenteeritud Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti kogu liitu hõlmavas uuringus, 
mis näitas, et iga kolmas naine on alates 15. eluaastast kogenud füüsilist ja/või 
seksuaalset vägivalda ja et hinnanguliselt 3,7 miljonit naist ELis kogevad üheaastase 
ajavahemiku jooksul seksuaalset vägivalda; palub komisjonil ergutada Istanbuli 
konventsiooni ratifitseerimist liikmesriikides ja algatada võimalikult kiiresti menetlus 
ELi ühinemiseks kõnealuse konventsiooniga; märgib, et kõikide liikmesriikide 
viivitamatu ühinemine Istanbuli konventsiooniga viiks tervikliku poliitika 
väljatöötamiseni ja rahvusvahelise koostöö edendamiseni igasuguse naistevastase 
vägivalla, sealhulgas nii veebis kui ka veebiväliselt toimuva seksuaalse ahistamise vastu 
võitlemisel;  

33. on väga mures selle pärast, et ikka veel püsivad suguelundite moonutamise tavad, mis 
on raske naiste- ja tütarlastevastase vägivalla vorm ning millega lubamatult rikutakse 
nende õigust füüsilisele puutumatusele; nõuab tungivalt, et liit ja liikmesriigid näitaksid 
üles äärmist valvsust seoses nende tavadega oma territooriumil ja kaotaksid need 
võimalikult kiiresti;  

34. kutsub komisjoni üles tagama naistevastase vägivalla esinemise ja iseloomu kohta 
järjepideva andmete kogumise, mis on aluseks vägivalla ärahoidmise ja ohvrite 
vajaduste rahuldamise jõulisele poliitikale, kaasa arvatud ohvreid käsitleva ELi 
direktiivi (2012/29/EL) rakendamise hindamisele ning seksuaalse ahistamise vastaste 
teadlikkuse suurendamise kampaaniate korraldamisele; on seisukohal, et andmete 
kogumine peaks tuginema Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti esimesele kogu liitu 
hõlmavale uuringule ning põhinema komisjoni (kaasa arvatud Eurostat), Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi vahelisel koostööl; 
kordab palvet komisjonile, mille parlament esitas oma 25. veebruari 2014. aasta 
resolutsioonis soovitustega komisjonile naistevastase vägivalla vastase võitluse kohta 
(2013/2004(INL)), esitada õigusakti ettepanek, millega luuakse meetmed liikmesriikide 
tegevuse edendamiseks ja toetamiseks naiste- ja tüdrukutevastase vägivalla ennetamise, 
sh naiste suguelundite moonutamise valdkonnas; kutsub komisjoni üles nimetama 
2016. aasta naiste- ja tütarlastevastase vägivalla vastu võitlemise aastaks;  

35. palub komisjonil tugevdada järelevalvet selle üle, kas ELi õigusaktides järgitakse 
soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet; kutsub liikmesriike üles viima läbi sarnast analüüsi 
oma siseriiklike õigusaktide kohta; 

Laste õigused  
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36. mõistab karmilt hukka igasuguse lastevastase vägivalla ja laste väärkohtlemise; kutsub 
liikmesriike kui Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lapse õiguste konventsiooni osalisi 
üles võtma vajalikke meetmeid laste kaitsmiseks igasuguse füüsilise ja psühholoogilise 
vägivalla, sealhulgas füüsilise ja seksuaalse kuritarvitamise, sundabielude, laste tööjõu 
kasutamise ja seksuaalse ärakasutamise eest;  

37. mõistab karmilt hukka laste seksuaalse ärakasutamise ja eelkõige internetis oleva laste 
väärkohtlemise leviku sagenemise; nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid ühendaksid 
oma jõupingutused asjaomaste lapse õiguste raskete rikkumiste vastases võitluses ning 
võtaksid nõuetekohaselt arvesse soovitusi, mille Euroopa Parlament esitas oma 
11. märtsi 2015. aasta resolutsioonis laste seksuaalse kuritarvitamise kohta internetis; 
kordab oma üleskutset, et liikmesriigid, kes veel ei ole seda teinud, võtaksid üle 
direktiivi, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno 
vastast võitlust; palub lisaks ELil ja liikmesriikidel, kes veel ei ole seda teinud, 
ratifitseerida Euroopa Nõukogu konventsiooni laste kaitse kohta seksuaalse 
ärakasutamise ja kuritarvitamise eest; 

38. kutsub liikmesriike üles rakendama direktiivi 2011/93/EL, mis käsitleb laste seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust, ning palub neil 
suurendada õiguskaitseasutuste juriidilisi õigusi, tehnilist võimekust ja rahalisi 
vahendeid, et tihendada koostööd (sh Europoliga), mille eesmärk on uurida ja 
tõhusamalt lõhkuda laste suhtes seksuaalkuritegusid toime pannud rikkujate 
võrgustikke, tähtsustades samal ajal asjaomaste laste õigusi ja turvalisust;  

39. mõistab hukka kõik laste diskrimineerimise vormid ning palub komisjonil ja 
liikmesriikidel astuda laste diskrimineerimise kaotamiseks ühiseid samme; palub 
liikmesriikidel ja komisjonil eeskätt seada lapsed selgelt esmatähtsale kohale regionaal- 
ja ühtekuuluvuspoliitika kavandamisel ja rakendamisel; kordab uuesti, kui oluline on 
kaitsta ja edendada roma laste võrdset juurdepääsu tervishoiuteenustele, väärikatele 
elutingimustele ja haridusele; 

40. palub liikmesriikidel tagada kõikidele lastele tegelik õiguskaitse kättesaadavus, seda nii 
kahtlustatavate, kuriteo toimepanijate, ohvrite kui ka menetlusosalistena; kinnitab, kui 
oluline on tugevdada kriminaalmenetlusega seotud laste menetluslikke tagatisi, eeskätt 
võttes arvesse jätkuvat arutelu direktiivi üle, mis käsitleb kriminaalmenetluses 
kahtlustatavate või süüdistatavate laste eritagatisi; 

41. kutsub komisjoni üles esitama 2015. aastal ambitsioonikat ja kõikehõlmavat 
järelprogrammi lapse õigusi käsitlevale ELi tegevuskavale; palub komisjonil tagada 
laste õiguste tõhus integreerimine kõikidesse ELi õigusaktidesse, poliitikameetmetesse 
ja finantsotsustesse; palub komisjonil anda igal aastal aru laste õiguste austamisel ning 
laste õigusi käsitleva ELi õigustiku täielikul rakendamisel tehtud edusammudest; palub 
komisjonil tagada, et lapse õiguste koordinaatori volituste ja ressursside puhul on 
võetud piisavalt arvesse ELi kohustust laste õigusi süsteemselt ja tulemuslikult 
arvestada; palub komisjonil võtta vastu integreeritud lastekaitsesüsteeme käsitlevad ELi 
suunised, millest on teada antud; 

42. tervitab liikmesriikide suundumust kriminaliseerida sundabielu; palub liikmesriikidel 
seda valvsalt jälgida ning koolitada lastega kokkupuutuvaid töötajaid, näiteks õpetajaid 
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ja noorsootöötajaid, ning suurendada nende teadlikkust, et nad oskaksid tuvastada lapsi, 
keda ohustab röövimine eesmärgiga viia nad päritoluriiki sundabielu sõlmimiseks;  

Lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste õigused 

43. julgustab liikmesriike toetama ametiühinguid ja tööandjate organisatsioone nende 
jõupingutustes võtta vastu mitmekesisust ja mittediskrimineerimist käsitlev poliitika, 
mille keskmes on lesbid, geid, biseksuaalid, trans- ja intersoolised inimesed; 

44. mõistab sügavalt hukka seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva igasuguse 
diskrimineerimise ning peab äärmiselt kahetsusväärseks, et Euroopa Liidus ei ole 
lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI-inimesed) 
põhiõigused veel alati ja täielikult tagatud; kutsub komisjoni, liikmesriike ja 
asjaomaseid asutusi üles tegema koostööd sellise tervikliku mitmeaastase poliitika 
väljatöötamiseks, mille eesmärk on LGBTI-inimeste põhiõiguste kaitse; rõhutab siiski, 
et selles laiaulatuslikus poliitikavaldkonnas tuleb arvestada Euroopa Liidu, selle 
asutuste ja liikmesriikide pädevusi; 

Puudega inimeste õigused 

45. taunib diskrimineerimist ja tõrjumist, mille all jätkuvalt kannatavad puudega inimesed; 
palub komisjonil, liikmesriikidel ning piirkondlikel ja kohalikel asutustel rakendada 
puudega inimesi käsitlevat Euroopa strateegiat ning jälgida asjaomaseid Euroopa Liidu 
õigusakte ja neid kohaldada; kutsub sellega seoses komisjoni üles taaskäivitama 
seadusandlikku algatust juurdepääsetavuse akti kohta valdkonnaülese vahendi kujul, 
mille abil suurendatakse puudega inimeste kaitset ja tagatakse, et kõik ELi 
poliitikameetmed oleksid sellest aspektist sidusad; palub komisjonil ühtlasi viia 
maksimumini koostoime puudega inimesi käsitleva Euroopa strateegia ning naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva konventsiooni ja ÜRO lapse 
õiguste konventsiooni sätete vahel, et tagada tunnustatud õiguste sisuline kasutamine ja 
tegelik teostamine, sh õigusraamistiku ühtlustamise ja rakendamise ning kultuuriliste ja 
poliitiliste meetmete abil;  

46. nõuab tungivalt, et komisjon juhendaks liikmesriike, kuidas Euroopa vahendeid parimal 
viisil kasutada kooskõlas ELi kohustustega puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
kohaselt, ning toetaks valitsusväliseid organisatsioone ja teeks nendega tihedat koostööd 
konventsiooni nõuetekohase rakendamise tagamiseks; kutsub ELi ja liikmesriike üles 
parandama puudega inimeste, sh psühhosotsiaalse puudega inimeste juurdepääsu 
tööhõivele ja koolitusele ning toetama iseseisvat eluviisi võimaldavaid tingimusi ja 
deinstitutsionaliseerimise programme kooskõlas põhiõiguste harta artikliga 26;  

47. rõhutab, et tuleb austada puudega inimeste õigust poliitilisele osalemisele valimistel; 
kutsub sellega seoses komisjoni üles lisama puuetega inimeste õiguste konventsioonile 
vastavust käsitleva hinnangu oma aruannetesse nõukogu direktiivide 93/109/EÜ ja 
94/80/EÜ (millega kehtestati õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi ja 
kohalikel valimistel) rakendamise kohta; peab kahetsusväärseks asjaolu, et paljudelt ELi 
puudega inimestelt, kellelt on ära võetud õigus- ja teovõime, on ära võetud ka 
hääleõigus; kutsub seetõttu liikmesriike üles muutma siseriiklikke õigusakte, et mitte 
võtta süstemaatiliselt ära hääleõigust puudega inimestelt, kellelt on ära võetud nende 
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õigus- ja teovõime, vaid pigem viima läbi analüüse juhtumipõhiselt ja nägema ette 
puudega inimeste abistamise hääletamisprotseduuri käigus;  

48. kutsub komisjoni üles hindama ELi õigusaktide kooskõla ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsioonis sätestatud nõuetega ning koostama kõikide tulevaste 
ettepanekute kohta mõjuhinnangu seda konventsiooni silmas pidades; 

Vanuseline diskrimineerimine 

49. mõistab hukka asjaolu, et paljud vanemad inimesed puutuvad iga päev kokku 
diskrimineerimise ja oma põhiõiguste rikkumisega, eelkõige seoses juurdepääsuga 
piisavale sissetulekule, tööhõivele, tervishoiule ning vajalikele kaupadele ja teenustele; 
tuletab meelde, et põhiõiguste harta artiklis 25 kinnitatakse eakate õigust elada 
inimväärset ja iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja kultuurielus; palub komisjonil 
töötada põhiõiguste harta artikli 25 jõustamiseks välja demograafilise muutuse 
strateegia;  

50. väljendab muret asjaolu pärast, et eakate halb kohtlemine, hooletussejätmine ja 
väärkohtlemine on liikmesriikides ulatuslik; palub liikmesriikidel võtta vastu meetmed, 
et võidelda eakate väärkohtlemise ja nende vastu suunatud vägivalla kõikide vormidega 
ning edendada eakate iseseisvust, toetades eluasemete renoveerimist ja 
juurdepääsetavust; tuletab meelde, et eakad naised elavad soolise palgalõhe ja hilisema 
pensionilõhe tõttu sagedamini allpool vaesuspiiri; 

51. kutsub liikmesriike üles kindlustama, et nooremad töötajad ja eelkõige need, keda on 
mõjutanud majanduskriis, kaasatakse tööturule muu hulgas noorte sotsiaalse 
toimetuleku parandamiseks ettenähtud koolituste korraldamise ja pakkumise abil;  

Vihakuriteod ja vihkamist õhutavad avaldused 

52. mõistab hukka vihkamist õhutavad avaldused ja vihakuriteod, mis on ajendatud 
rassismist, ksenofoobiast, usulisest sallimatusest või eelarvamusest isiku puude, 
seksuaalse sättumuse või sooidentiteedi suhtes ning mida esineb ELis iga päev; kutsub 
liikmesriike üles kaitsma põhiõigusi ning edendama oma territooriumil eri kogukondade 
vahelist mõistmist, tunnustamist ja sallivust; kutsub ELi üles käsitama Euroopa 
diskrimineerimisvastast ja õigusalast poliitikat kujundades esmatähtsana võitlust 
vihakuritegude vastu; palub komisjonil ja liikmesriikidel võidelda jõulisemalt 
vihakuritegude ning diskrimineerivate hoiakute ja käitumise vastu, töötades 
vihakuritegude, eelarvamustest tingitud vägivalla ja diskrimineerimisega võitlemiseks 
välja laiaulatusliku strateegia; 

53. väljendab muret vihkamist õhutavate avalduste sagenemise pärast internetis ja kutsub 
liikmesriike üles kehtestama lihtsa korra, mis võimaldab kodanikel teatada viha õhutava 
sisu olemasolust internetis; 

54. väljendab muret vihakuritegudega seotud uurimiste ja süüdimõistmiste pärast 
liikmesriikides; palub liikmesriikidel võtta kõik asjakohased meetmed, et soodustada 
sellistest kuritegudest teatamist, sealhulgas piisava kaitse tagamise abil, kuna Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Ameti ulatuslike uuringute tulemused on järjepidevalt näidanud, et 
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kuriteoohvrid ei taha avalikkuse ette tulla ja politseile endast teada anda;  

55. väljendab muret asjaolu pärast, et mitmes liikmesriigis ei ole nõuetekohaselt üle võetud 
raamotsuse 2008/913/JSK sätteid, ning palub liikmesriikidel võtta täiel määral üle ELi 
standardid ja neid rakendada ning tagada vihakuritegude, viha õhutamise ja ahistamise 
kõikide vormide eest karistavate ning asjaomaste kuritegude eest süsteemse vastutusele 
võtmise tagavate siseriiklike õigusaktide jõustamine; palub komisjonil jälgida 
raamotsuse nõuetekohast ülevõtmist ja algatada rikkumismenetlus liikmesriikide suhtes, 
kes seda üle ei võta; nõuab lisaks raamotsuse läbivaatamist, et integreerida täielikult 
kõik vihakuritegude ning eelarvamuse või diskrimineerimise ajendil toime pandud 
kuritegude vormid ning selgelt määratleda ühtsed uurimis- ja vastutusele võtmise 
standardid;  

56. palub komisjonil toetada õiguskaitseasutustele, kohtuorganitele ja asjaomastele ELi 
ametitele ettenähtud koolitusprogramme diskrimineeriva kohtlemise ja vihakuritegude 
ärahoidmise ja nende vastu võitlemise teemal; palub liikmesriikidel tagada uurimise ja 
vastutusele võtmise eest vastutavatele ametiasutustele praktilised vahendid ja oskused, 
mis võimaldaksid neil tuvastada raamotsusega hõlmatud õiguserikkumised ja neid 
käsitleda ning suhelda ohvritega; 

57. peab äärmiselt murettekitavaks selliste erakondade tõusu, mis on praeguse majandus- ja 
sotsiaalkriisi ettekäändel rassistlikud, ksenofoobsed ja islamivastased;  

58. mõistab karmilt hukka vähemuste, eelkõige romade ja sisserändajate hirmutamise ja 
tagakiusamise paramilitaarsete rühmituste poolt, millest osad on otseselt seotud mõne 
erakonnaga; nõuab tungivalt, et liikmesriigid sellise tegevuse keelustaksid ja selle eest 
karistaksid;  

Rändajate ja rahvusvahelise kaitse taotlejate õigused 

59. peab kahetsusväärseks korduvaid traagilise hukkumise juhtumeid Vahemerel ning 
inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajate ja inimkaubitsejate rolli, kuna nad ei taga 
rändajatele põhiõigusi; juhib tähelepanu asjaolule, et EL ja liikmesriigid peaksid tegema 
suuremaid pingutusi täiendavate tragöödiate ärahoidmiseks merel; palub ELil ja 
liikmesriikidel seada solidaarsus ning rändajate ja varjupaigataotlejate põhiõiguste 
austamine ELi rändepoliitika keskmesse ning eelkõige: 

– rõhutab, et vaja on terviklikku ELi lähenemisviisi, mis tugevdab ELi sise- ja 
välispoliitika sidusust; julgustab ELi ja liikmesriike seadma rändajate õiguste 
austamine kõikide ELi mittekuuluvate riikidega sõlmitavate kahe- või 
mitmepoolsete koostöölepingute keskmesse, sealhulgas tagasivõtulepingute, 
liikuvuspartnerluste ja tehniliste koostöölepingute puhul; 

– tuletab liikmesriikidele meelde nende rahvusvahelist kohustust aidata merel hätta 
sattunud inimesi; 

– kutsub liikmesriike üles muutma või vaatama läbi kõiki õigusakte, millega 
karistatakse inimesi, kes aitavad merel hätta sattunud rändajaid; 
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– kutsub kõiki liikmesriike üles osalema ELi ümberasustamisprogrammides ja 
julgustab kasutama humanitaarviisasid;  

– nõuab tungivalt, et liikmesriigid kindlustaksid inimväärsed vastuvõtutingimused 
kooskõlas põhiõiguste ja varjupaigaalaste õigusaktidega, pöörates erilist 
tähelepanu haavatavate inimestele ja varjupaigataotlejate sotsiaalse tõrjutuse riski 
vähendamisele; palub komisjonil jälgida Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja 
eelkõige direktiivi 2013/32/EL rakendamist, pöörates erilist tähelepanu 
menetluslikke eritagatisi vajavatele varjupaigataotlejatele; 

– nõuab tõhusa ja ühtlustatud ELi varjupaigasüsteemi loomist varjupaigataotlejate 
õiglaseks ja erapooletuks jaotamiseks liikmesriikide vahel; 

– mõistab hukka vägivaldse tagasisaatmise juhtumid ELi piiridel, millest on teada 
antud; tuletab liikmesriikidele meelde kohustust austada Genfi konventsioonis ja 
Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt tunnustatud tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 
põhimõtet ning põhiõiguste harta artikli 19 kohast kollektiivse väljasaatmise 
keeldu; kutsub komisjoni, selle ameteid ja liikmesriike üles tagama nimetatud 
kohustuste ning muude rahvusvaheliste ja ELi kohustuste täitmine; 

60. on seisukohal, et rändajatest lapsed on eriti haavatavad, eelkõige kui nad on saatjata; 
palub komisjonil ja liikmesriikidel rakendada Euroopa Parlamendi 12. septembri 
2013. aasta resolutsiooni saatjata alaealiste olukorra kohta Euroopa Liidus; palub 
liikmesriikidel täiel määral rakendada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi paketti, et 
parandada saatjata alaealiste olukorda ELis; peab kiiduväärseks Euroopa Kohtu otsust 
kohtuasjas C-648/11, milles märgiti, et kui saatjata alaealine on esitanud 
varjupaigataotlused rohkem kui ühes liikmesriigis, vastutab taotluse läbivaatamise eest 
liikmesriik, kus alaealine laps pärast sellele riigile taotluse esitamist asub; tuletab 
meelde, et saatjata alaealised on esmajoones lapsed ning nendega tegelemisel peavad 
liikmesriigid ja EL juhinduma eeskätt lastekaitsest, mitte sisserändepoliitikast; 

61. nõuab, et hinnataks, kuidas kulutatakse siseasjadeks eraldatud ja kasutatavaid 
vahendeid, eelkõige vahendeid, mis on eraldatud varjupaigataotlejate vastuvõtmiseks; 
kutsub ELi üles võtma meetmeid, kui selgub, et neid vahendeid on kasutatud põhiõigusi 
rikkuva tegevuse rahastamiseks; 

62. nõuab, et ELi välispiiridel asuvatele liikmesriikidele pakutaks abi, et aidata neil 
käsitleda süstemaatilisi puudujääke vastuvõtutingimustes ja varjupaigamenetluses, mida 
süvendab veelgi varjupaigataotlejate arvu suurenemine;  

63. kutsub liikmesriike üles viivitamata ratifitseerima Euroopa Nõukogu inimkaubanduse 
vastu võitlemise konventsiooni;  

Solidaarsus majanduskriisi ajal  

64. peab kahetsusväärseks seda, kuidas finants-, majandus- ja võlakriis koos mõne 
majandusliku meetmega, mis tuli võtta, on mõjutanud majanduslikke ja sotsiaalseid 
õigusi ning tekitanud sageli vaesust, tõrjutust ja isolatsiooni; 
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65. rõhutab, et liikmesriigid, kes rakendavad oma sotsiaal- ja majandussüsteemides 
struktuurireforme ja parandusmeetmeid, on alati kohustatud järgima põhiõiguste hartat; 

Kuritegevus ja korruptsioonivastane võitlus 

66.  rõhutab, et korruptsioon ja kuritegevus, eelkõige organiseeritud kuritegevus, rikuvad 
olulisel määral põhiõigusi ning ohustavad demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid; 
rõhutab, et korruptsioon, mis juhib avalikkuse tarbeks mõeldud riiklikud vahendid 
kõrvale, vähendab avalike teenuste taset ja kvaliteeti, kahjustades seega tõsiselt kõigi 
kodanike õiglast kohtlemist; palub liikmesriikidel ja Euroopa institutsioonidel tungivalt 
töötada välja tõhusad vahendid korruptsiooni ja kuritegevuse ennetamiseks, selle vastu 
võitlemiseks ja selle eest sanktsioonide määramiseks ning kontrollida korrapäraselt 
avalike, Euroopa ja riigi vahendite kasutamist; kutsub liikmesriike ja institutsioone 
seetõttu üles toetama Euroopa Prokuratuuri kiiret loomist, et anda seega piisavad 
sõltumatuse ja tõhususe tagatised; 

67. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks vastu korruptsioonivastase strateegia, mida 
täiendavad tõhusad vahendid; kutsub kõiki liikmesriike ja ELi üles ühinema avatud 
valitsemise partnerlusega ning töötama välja konkreetsed strateegiad läbipaistvuse 
edendamiseks, kodanike õiguste suurendamiseks ja korruptsiooni vastu võitlemiseks; 
palub liikmesriikidel võtta järelmeetmeid seoses Euroopa Komisjoni 
korruptsioonivastase võitluse aruande soovituste ja Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 
2013. aasta resolutsiooniga organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu ning 
soovituste kohta meetmete võtmiseks ja algatuste tegemiseks, ning tihendada 
korruptsiooniga võitlemisel politsei- ja õigusalast koostööd;  

68. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võitleksid tõhusamalt raskete organiseeritud kuritegude 
kõikide liikide, sealhulgas inimkaubanduse, seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise, piinamise ja sunniviisilise töö vastu, eeskätt juhul, kui need mõjutavad 
naisi ja lapsi;  

69. rõhutab, et inimkaubandus ja igasugune ärakasutamine on Euroopas üha tavalisemaks 
muutuv kuritegevus, mida on viimastel aastatel õhutanud sisserändajate arvu pidev 
suurenemine nii ELis kui ka väljaspool ELi; kutsub komisjoni seepärast üles 
karmistama inimkaubandust käsitlevaid Euroopa õigusakte, et liikmesriikide riiklikke 
õigusakte rohkem ühtlustada;  

Tingimused vanglates ja teistes kinnipidamisasutustes 

70. juhib tähelepanu asjaolule, et liikmesriikide asutused peavad tagama vangide õigused; 
taunib mitmete liikmesriikide vanglate ja teiste kinnipidamisasutuste tingimusi, sh 
vanglate ülerahvastatust ja vangide halba kohtlemist; 

72. kordab oma 27. veebruari 2014. aasta resolutsioonis Euroopa vahistamismääruse 
läbivaatamise kohta (2013/2109(INL)) komisjonile esitatud soovitusi; 

73. peab kahetsusväärseks, et vangide üleviimist, tingimisi karistamist ja alternatiivseid 
mõjutusvahendeid ning Euroopa järelevalvekorraldust käsitlevat kolme raamotsust, mis 
võiksid suurel määral vähendada vanglate ülerahvastatust, on rakendatud üksnes mõnes 
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liikmesriigis; 

74. palub komisjonil hinnata kinnipidamispoliitika ja kriminaalõigussüsteemide mõju 
lastele; juhib tähelepanu asjaolule, et kui ELi lapsed elavad koos vanematega 
kinnipidamisasutustes, mõjutab see otseselt nende õigusi; toonitab asjaolu, et igal aastal 
lahutatakse ELis vanglakaristust kandvatest vanematest hinnanguliselt 800 000 last ning 
see mõjutab laste õigusi mitmel viisil; 

Õigus 

75. juhib tähelepanu asjaolule, et vastastikusel tunnustamisel ja õiguslikel tagatistel ning 
seega liikmesriikide eri õigussüsteemide ühtlustamisel – eeskätt kriminaalasjades – 
põhineva Euroopa õigusruumi arendamine peaks jääma Euroopa institutsioonide jaoks 
üheks prioriteediks ELi õigusalases tegevuskavas aastaks 2020; on seisukohal, et 
põhiõiguste harta ja põhiõigusi käsitlevate ELi teiseste õigusaktide tõhus kohaldamine 
on hädavajalik, et Euroopa õigusruumi nõuetekohane toimimine oleks kodanike silmis 
usaldusväärne; 

76. juhib tähelepanu asjaolule, et õigus õiguskaitse kättesaadavusele ning sõltumatule ja 
erapooletule kohtule on vältimatult vajalik, et kaitsta põhiõigusi, mis on tõhusad üksnes 
siis, kui need on kohtulikult kaitstud, ning demokraatia ja õigusriigi seisukohast; 
kordab, et on oluline tagada nii tsiviil- kui ka kriminaalkohtusüsteemide tõhusus ning 
kohtunike sõltumatus;  

77. on rahul komisjoni hallatava Euroopa e-õiguskeskkonna portaaliga, mis annab 
spetsialistidele ja üldsusele teavet kohtusüsteemide kohta, on praktiline vahend 
õiguskaitse kättesaadavuse parandamiseks ja sisaldab põhiõigustele pühendatud eraldi 
jaotist, milles teavitatakse kodanikke sellest, kuhu pöörduda oma põhiõiguste rikkumise 
korral; 

78. tunneb heameelt Euroopa tasandil juba tehtud töö üle, mille eesmärk on ühtlustada 
liikmesriikide tagatised kriminaalmenetluste raames ja nendest saadav kasu kodanike 
jaoks; kordab, et on oluline võtta vastu menetlusõigusi käsitlevad ELi õigusaktid, mis 
on kooskõlas põhiõiguste hartas, rahvusvahelistes inimõigusi käsitlevates lepingutes ja 
liikmesriikide riigiõiguses sätestatud kõrgeima kaitsetasemega;  

79. taunib õigusabi kättesaadavuse puudumist mitmes liikmesriigis ning tõsiasja, et see 
mõjutab nende isikute õigust õiguskaitse kättesaadavusele, kellel ei ole piisavaid 
vahendeid; peab hädavajalikuks, et EL võtaks vastu jõulise ja põhjaliku direktiivi 
õigusabi kohta; 

Kodakondsus 

80. on seisukohal, et aktiivset ja osalusel rajanevat ELi kodakondsust tuleks ergutada 
dokumentide ja teabe kättesaadavuse, läbipaistvuse, heade valitsemis- ja haldustavade, 
demokraatliku osaluse ja esindatuse abil ning tuua otsustusprotsess liidu kodanikele nii 
lähedale kui võimalik; juhib tähelepanu sellele, et kodanikuühiskonnal tuleb võimaldada 
täielikult osaleda Euroopa tasandi otsustusprotsessides vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 11 sätestatule, ning rõhutab läbipaistvuse põhimõtete ja dialoogi olulisust; 
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märgib, et kodanike õigus tutvuda avaliku sektori institutsioonide säilitatavate 
dokumentidega suurendab kodanike mõjuvõimu ning võimaldab neil kontrollida ja 
hinnata avaliku sektori ametiasutusi ja võtta neid vastutusele;  

81. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et korraldatakse teabekampaaniad Euroopa 
kodakondsuse ja sellega kaasnevate õiguste kohta: õigus diplomaatilisele ja 
konsulaarkaitsele, petitsiooniõigus, õigus esitada kaebusi Euroopa Ombudsmanile, 
õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel ning õigus esitada 
kodanikualgatusi; 

82. tunnustab Euroopa ombudsmani tema meelekindluse eest, et tagada hea haldus ning 
läbipaistvus ELi institutsioonides ja organites; 

83. tuletab meelde, et kodanike teavitamine nende põhiõigustest on lahutamatu osa õigusest 
heale valitsemistavale, mis on sätestatud põhiõiguste hartas; palub liikmesriikidel 
pöörata erilist tähelepanu enim puudust kannatavatele isikutele ja kanda hoolt selle eest, 
et nende õigusi selgitatakse neile, ning neid toetada ja tagada, et neid õigusi austatakse;  

84. rõhutab, kuivõrd tähtis on Euroopa kodanikualgatus – kodanike uus õigus, mis on ette 
nähtud Lissaboni lepinguga ja mille eesmärk on suurendada ELis osalusdemokraatia 
osakaalu; märgib, et Euroopa kodanikualgatus on võimas abivahend, mis annab 
Euroopa kodanikele vahetu demokraatliku õiguse osaleda ELi otsustusprotsessides ja 
lisandub nende õigusele esitada Euroopa Parlamendile petitsioone ja õigusele pöörduda 
Euroopa Ombudsmani poole; 

85. kutsub komisjoni üles suurendama Euroopa kodanikualgatuste tähtsust ja kasutama 
kodanikusõbralikku käsitusviisi kõigi selle vahendi puuduste kõrvaldamisel määruse 
(EL) nr 211/2011 eelseisva läbivaatamise käigus ning samal ajal täiustama kodanike 
teavitamise kampaaniaid kodanikualgatuse kasutamise ja selle võime kohta mõjutada 
ELi poliitika kujundamist; 

Kuriteoohvrid 

86. peab kuriteoohvrite kaitsmist esmatähtsaks; palub liikmesriikidel viivitamata 
nõuetekohaselt rakendada kuriteoohvreid käsitlevat ELi direktiivi (2012/29/EL), et 
pidada kinni ülevõtmise tähtajast (16. november 2015), ühtlasi palub komisjonil ja 
liikmesriikidel tagada kooskõlas direktiivi artikliga 28 võrreldavate andmete kogumine 
direktiivi ülevõtmise ja eelkõige selle kohta, kuidas ohvrid, sh diskrimineerimise ajendil 
toime pandud kuritegude ohvrid, on oma õigusi kasutanud; on seisukohal, et veel on 
vaja teha palju jõupingutusi kuriteoohvrite toetamiseks, teavitades neid nende õigustest 
ja tagades tõhusad suunamissüsteemid ning politseinike ja õigustöötajate koolitamise, 
mis aitab luua ohvritega usalduslikud suhted, nagu on näidanud Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti uuringud ohvriabi kohta; tunneb heameelt selle üle, et 2013. aastal 
võeti vastu määrus tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise 
kohta;  

87. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 
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Or. en 

 


