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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas 

käsitleva 2015. aasta aruande kohta 

(2016/2219(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse 24. oktoobril 1945. aastal jõustunud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

põhikirja, 

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ning muid Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni (ÜRO) inimõigustealaseid lepinguid ja inimõigusi käsitlevaid 

dokumente, eelkõige kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning 

majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti, mis võeti vastu 

New Yorgis 16. detsembril 1966. aastal, 

– võttes arvesse põhilisi rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid konventsioone, sealhulgas 

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, mille üks osalisi on EL, 

– võttes arvesse ÜRO 18. detsembri 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise 

kõigi vormide likvideerimise kohta1, 

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja Euroopa Parlamendi 27. novembri 

2014. aasta resolutsiooni ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäeva kohta2, 

– võttes arvesse 18. detsembri 1990. aasta rahvusvahelist konventsiooni kõigi 

võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste kaitse kohta3, 

– võttes arvesse ÜRO arenguõiguse deklaratsiooni4, 

– võttes arvesse ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni ja ÜRO Peaassamblee 

kõrgetasemelise täiskoguistungi ehk põlisrahvaste maailmakonverentsi 25. septembri 

2014. aasta lõppdokumenti5, 

– võttes arvesse Viini deklaratsiooni ja 25. juunil 1993. aastal vastu võetud tegevuskava6, 

– võttes arvesse 1995. aasta Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi7 ning 

elanikkonna ja arengu rahvusvahelise konverentsi 1994. aasta tegevusprogrammi8 ning 

nende läbivaatamist käsitlevate konverentside tulemusi, 

                                                 
1 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0070. 
3 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx. 
4 A/RES/41/128. 
5 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/2. 
6 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx. 
7 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf. 
8 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/2
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
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ET 

– võttes arvesse ÜRO Pariisi põhimõtteid riiklike inimõiguste institutsioonide kohta1, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, 

– võttes arvesse ELi põhiõiguste harta artiklit 25 eakate õiguste kohta, 

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 8, 21 ja 23, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklit 207, 

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrge esindaja 28. juunil 2016. aastal avaldatud dokumenti „Ühtne visioon, ühine 

tegevus: tugevam Euroopa – Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia“2, 

– võttes arvesse ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilist raamistikku ja tegevuskava, 

mille välisasjade nõukogu võttis vastu 25. juunil 2012. aastal3, 

– võttes arvesse välisasjade nõukogu 8. detsembri 2009. aasta järeldusi rahvusvahelise 

humanitaarõiguse järgimise edendamise kohta4 ja ajakohastatud Euroopa Liidu 

suuniseid rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise edendamiseks5, 

– võttes arvesse inimõiguste ja demokraatia tegevuskava aastateks 2015–2019, mille 

nõukogu võttis vastu 20. juulil 2015. aastal6, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu inimõigustealaseid suuniseid, 

– võttes arvesse ELi suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta7, 

– võttes arvesse nõukogus 24. juunil 2013. aastal vastu võetud suuniseid lesbide, geide, 

biseksuaalide, trans- ja intersooliste (LGBTI) inimeste kõigi inimõiguste edendamiseks 

ja kaitsmiseks8, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi parlamentidevahelistele delegatsioonidele mõeldud 

suuniseid inimõiguste ja demokraatia edendamiseks visiitidel väljapoole Euroopa Liitu9, 

– võttes arvesse ELi aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2015. 

aastal, mille nõukogu võttis vastu 20. juunil 201610, 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_en.pdf. 
2 https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union. 
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/et/pdf. 
4 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/111817.pdf. 
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex%3A52009XG1215(01). 
6 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/et/pdf. 
7 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52013IP0279. 
8 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf. 
9 http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120329ATT42170/20120329ATT42170EN.pdf. 
10 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/et/pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_en.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/et/pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/111817.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:52009XG1215(01)
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/et/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52013IP0279
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120329ATT42170/20120329ATT42170EN.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/et/pdf
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 ET 

– võttes arvesse tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise 

ning naiste ja tütarlaste elu muutmise kohta ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020 

(soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava II), mille nõukogu võttis vastu 26. oktoobril 

20151, 

– võttes arvesse nõukogu 16. juuni 2016. aasta järeldusi, milles käsitletakse LGBTI-

inimeste võrdõiguslikkust2, ja komisjoni loetelu LGBTI-inimeste võrdõiguslikkuse 

edendamise tegevustest (2016–2019)3, 

– võttes arvesse nõukogu 26. mai 2015. aasta järeldusi sooküsimuste kohta 

arengukoostöös4, 

– võttes arvesse 13. mai 2015. aasta Euroopa rände tegevuskava5 ning nõukogu 20. juuli 

2015. aasta6, 14. septembri 2015. aasta7 ja 22. septembri 2015. aasta8 järeldusi rände 

kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta otsust 2015/260, millega pikendatakse 

Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja volitusi9, 

– võttes arvesse nõukogu 5. detsembri 2014. aasta järeldusi lapse õiguste edendamise ja 

kaitsmise kohta10, 

– võttes arvesse nõukogu 14. mai 2012. aasta järeldusi muutuste kava kohta ELi 

arengupoliitika mõju suurendamiseks11, 

– võttes arvesse naisi, rahu ja julgeolekut käsitlevate ÜRO Julgeolekunõukogu 

resolutsioonide 1325 ja 1820 ELi poolse rakendamise suhtes võetava laiaulatusliku 

lähenemisviisi muudetud näitajaid, mis võeti nõukogus vastu 20. septembril 201612, 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 11. mai 2011. aasta Istanbuli konventsiooni 

naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise kohta13, 

– võttes arvesse nõukogu 21. märtsi 2011. aasta otsust Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 

kohta, millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2003/444/ÜVJP14, 

– võttes arvesse komisjoni ja komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja 

                                                 
1 http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/10/st13201-en15_pdf/. 
2 http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2016/06/16-epsco-conclusions-lgbti-equality/. 
3 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf. 
4 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/et/pdf. 
5 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-

information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_et.pdf. 
6 http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2015/07/20-fac-migration-conclusions/. 
7 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12002-2015-REV-1/en/pdf. 
8 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2015-INIT/et/pdf. 
9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32015D0260. 
10 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ET&f=ST%2015559%202014%20INIT. 
11 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf. 
12 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2016-INIT/et/pdf. 
13  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId= 

090000168008482e. 
14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0056:0058:ET:PDF. 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/10/st13201-en15_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2016/06/16-epsco-conclusions-lgbti-equality/
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/et/pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_et.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_et.pdf
http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2015/07/20-fac-migration-conclusions/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12002-2015-REV-1/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2015-INIT/et/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ET&f=ST%2015559%202014%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2016-INIT/et/pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482e
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482e
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0056:0058:ET:PDF
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ET 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja 18. novembri 2015. aasta ühisteatist „Euroopa 

naabruspoliitika ülevaade“1, 

– võttes arvesse 11.–12. novembri 2015. aasta Valletta tegevuskava2, 

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 13. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni, milles 

käsitletakse naisi, rahu ja julgeolekut3, 

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 19. juuni 2008. aasta resolutsiooni, milles 

käsitletakse seksuaalvägivalla kasutamist sõjarelvana4, 

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 31. oktoobri 2000. aasta resolutsiooni 1325 

naiste, rahu ja julgeoleku kohta5, 

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni rändajate 

kaitse kohta6, 

– võttes arvesse oma kiireloomulisi resolutsioone inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi 

põhimõtte rikkumise juhtumite kohta, 

– võttes arvesse oma 13. septembri 2016. aasta resolutsiooni ELi Aafrika usaldusfondi 

ning selle mõju kohta arengu- ja humanitaarabile7, 

– võttes arvesse oma 5. juuli 2016. aasta resolutsiooni inimkaubanduse vastase võitluse 

kohta ELi välissuhetes8, 

– võttes arvesse oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsiooni haiglate ja koolide ründamise 

kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta9, 

– võttes arvesse oma 12. aprilli 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Vahemerel ja 

vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus10, 

– võttes arvesse oma 4. veebruari 2016. aasta resolutsiooni usuvähemuste süstemaatilise 

massilise tapmise kohta nn ISISe/Daeshi poolt11, 

– võttes arvesse oma 17. detsembri 2015. aasta resolutsiooni inimõigusi ja demokraatiat 

maailmas 2014. aastal käsitleva aruande ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles 

                                                 
1 http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_et.pdf.  
2 http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/action_plan_en_pdf/.  
3 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf. 
4 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20RES%201820.pdf. 
5 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000). 
6 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167. 
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0337. 
8 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0300. 
9 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0201. 
10 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0102. 
11  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0051. 

http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_et.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/action_plan_en_pdf/
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20RES%201820.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20RES%201820.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167
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 ET 

valdkonnas1, 

– võttes arvesse oma 10. septembri 2015. aasta resolutsiooni rände ja pagulaste kohta 

Euroopas2, 

– võttes arvesse oma 8. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni soolist võrdõiguslikkust ja 

naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamise 

kohta3, 

– võttes arvesse oma 8. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni surmanuhtluse kohta4, 

– võttes arvesse oma 8. septembri 2015. aasta resolutsiooni inimõiguste ja tehnoloogia 

ning sekkumis- ja jälgimissüsteemide mõju kohta inimõigustele kolmandates riikides5, 

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja iga-aastase aruande kohta Euroopa Parlamendile6, 

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni ELi prioriteetide kohta ÜRO 

Inimõiguste Nõukogu 2015. aasta istungjärguks7, 

– võttes arvesse oma 18. septembri 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Iraagis ja 

Süürias ning rühmituse Islamiriik (IS) pealetungi, sealhulgas vähemuste tagakiusamise 

kohta8, 

– võttes arvesse oma 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni relvastatud droonide 

kasutamise kohta9, 

– võttes arvesse oma 10. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni kastipõhise diskrimineerimise 

kohta10 ning ÜRO vähemusküsimuste eriraportööri 28. jaanuari 2016. aasta aruannet 

vähemuste ja kastipõhise diskrimineerimise kohta11, 

– võttes arvesse oma 13. juuni 2013. aasta resolutsiooni ajakirjandus- ja meediavabaduse 

kohta maailmas12, 

– võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta resolutsiooni digitaalse vabaduse 

strateegia kohta ELi välispoliitikas13, 

– võttes arvesse oma 17. novembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu toetuse kohta 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0470. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0317. 
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0350. 
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0348. 
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0288. 
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0075. 
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0079. 
8 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0027. 
9 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0172. 
10 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0420. 
11 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_ 

56_en.doc. 
12 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0274. 
13 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0470. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_56_en.doc
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_56_en.doc
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Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule probleemide lahendamiseks ja raskuste 

ületamiseks1, 

– võttes arvesse oma 7. juuli 2011. aasta resolutsiooni demokratiseerimist toetava ELi 

välispoliitika kohta2, 

– võttes arvesse oma 17. juuni 2010. aasta resolutsiooni inimõiguste kaitsjaid toetava ELi 

poliitika kohta3, 

– võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, millega rakendatakse 

ÜRO raamistikku „Kaitsta, austada ja heastada“, mille ÜRO Inimõiguste Nõukogu 

kinnitas oma 6. juuli 2011. aasta resolutsioonis 17/44, 

– võttes arvesse Euroopa demokraatia rahastu 2015. aasta aruannet5, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja arengukomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 

võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A8-0355/2016), 

A. arvestades, et ELi lepingu artikkel 21 kohustab ELi ühiseks välis- ja 

julgeolekupoliitikaks, tuginedes järgmistele põhimõtetele, millest on juhindunud liidu 

enda loomine ning mida liit soovib edendada ka ülejäänud maailmas: demokraatia, 

õigusriik, inimõiguste ja põhivabaduste universaalsus ning jagamatus, inimväärikuse, 

võrdsuse ja solidaarsuse ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja põhimõtete 

ja rahvusvahelise õiguse austamine; 

B. arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 207 nõutakse, et ELi kaubanduspoliitikat 

teostataks kooskõlas liidu välistegevuse põhimõtete ja eesmärkidega; 

C. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 kinnitatakse, et „[s]uhetes maailmaga 

kaitseb ja edendab liit oma väärtusi ja huve ning aitab kaasa oma kodanike kaitsele. Ta 

toetab rahu, turvalisust, maailma säästvat arengut, rahvaste solidaarsust ja vastastikust 

austust, vaba ja ausat kaubandust, vaesuse kaotamist ning inimõiguste, eriti lapse 

õiguste kaitset, samuti rahvusvahelise õiguse ranget järgimist ja arendamist, sealhulgas 

ÜRO põhikirja põhimõtete austamist.“; 

D. arvestades, et inimõiguste universaalsuse ja jagamatuse austamine, edendamine ja 

kaitsmine kuuluvad ELi välis- ja julgeolekupoliitika kesksete eesmärkide sekka, nagu 

on kehtestatud inimõiguste klausliga kõigis ELi ja kolmandate riikide vahelistes 

lepingutes; 

E. arvestades, et inimõiguste austamine, rahu, julgeolek ja areng on omavahel tihedalt 

seotud ning tugevdavad üksteist vastastikku; 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0507. 
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0334. 
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0226. 
4 A/HRC/RES/17/4. 
5 https://www.democracyendowment.eu/annual-report/. 

https://www.democracyendowment.eu/annual-report/
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F. arvestades, et inimõiguste ja demokraatia toetamise poliitika tuleks integreerida 

kõikidesse teistesse välismõõtmega ELi poliitikavaldkondadesse, nagu areng, ränne, 

julgeolek, terrorismivastane võitlus, naabruspoliitika, laienemine ja kaubandus, eelkõige 

inimõiguste tingimuslikkuse rakendamise kaudu; 

G. arvestades, et inimõiguste valdkonna sisemine ja väline sidusus on oluline ELi 

inimõiguspoliitika usaldusväärsuse saavutamiseks välisriikides ja arvestades, et suurem 

sidusus ELi sise- ja välispoliitika, kuid ühtlasi välispoliitika eri valdkondade vahel on 

samuti eduka ja tõhusa inimõiguste- ja demokratiseerimispoliitika vältimatu nõue; 

arvestades, et suurem järjepidevus peaks võimaldama ELil reageerida kiiremini ja 

tõhusamalt juba inimõiguste rikkumiste varajastes etappides; ja arvestades, et sidususe 

probleem on eriti terav praeguses rändepoliitikas; 

H. arvestades, et sellised väärtused nagu vabadus, inimõiguste austamine ning korrapäraste 

ja õiguspäraste valimiste korraldamise põhimõte on demokraatia lahutamatud osad; 

arvestades, et lisaks vabade ja õiglaste valimiste korraldamisele iseloomustavad 

demokraatlikke režiime läbipaistev valitsemine, õigusriigi põhimõtte austamine, 

sõnavabadus, inimõiguste austamine, sõltumatu kohtusüsteemi olemasolu ning 

inimõigustega seotud rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste lepingute austamine; 

I. arvestades, et inimõiguste austamine on kõikjal maailmas ohus ja arvestades, et rida 

autoritaarseid režiime seab inimõiguste universaalsust aina tõsisemalt kahtluse alla; 

arvestades, et kõikjal maailmas tehakse arvukalt katseid vähendada kodanikuühiskonna 

tegutsemisruumi, sealhulgas mitmepoolsetel foorumitel; ja arvestades, et inimõiguste 

austamata jätmisel on negatiivsed tagajärjed üksikisiku, tema sugulaste ja ühiskonna 

jaoks; 

J. arvestades, et EL oli juhtival kohal säästva arengu tegevuskava 2030 vastuvõtmisel, 

mille eesmärk on kõigi inimõiguste elluviimine; 

K. arvestades, et nõukogu võttis 20. juulil 2015. aastal vastu uue inimõiguste ja 

demokraatia tegevuskava aastateks 2015–2019, et EL võiks neile väljakutsetele vastata 

oma inimõigusvahendite keskendatuma, süstemaatilisema ja kooskõlastatuma 

kasutamisega; arvestades, et seda tegevuskava tuleks rakendada kooskõlas soolise 

võrdõiguslikkuse tegevuskavaga aastateks 2016–2020; 

L. arvestades, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja on sedastanud, et üheks tema üldeesmärgiks on inimõigused ja et ta kavatseb 

kasutada neid kompassina kõikides suhetes kolmandate riikidega; arvestades, et ta on 

samuti korranud ELi kohustust edendada inimõigusi eranditult kõikides välissuhete 

valdkondades; 

M. arvestades, et ELi pühendumus tõhusale mitmepoolsusele, mille keskmes on ÜRO, 

moodustab liidu välispoliitika lahutamatu osa ja lähtub veendumusest, et üleilmsetele 

kriisidele, probleemidele ja ohtudele lahenduse leidmiseks on sobivaim mitmepoolne 

süsteem, mis põhineb universaalsetel normidel ja väärtustel; arvestades, et kolmandate 

riikidega suhtlemine kõikide kahepoolsete ja mitmepoolsete foorumite kaudu on üks 

kõige tulemuslikumaid vahendeid, mille abil käsitleda inimõiguste probleeme 

kolmandates riikides; 
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N. arvestades, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu korrapärased istungjärgud, eriraportööride 

nimetamine, inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise mehhanism ja 

erimenetlused konkreetsete riikide olukorra või valdkondlike küsimustega tegelemiseks 

toetavad rahvusvahelisi jõupingutusi inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte 

edendamiseks ja järgimiseks; 

O. arvestades, et EL peab kolmandates riikides kodanikuühiskonna ja inimõiguste 

kaitsjatega tehtavat tihedat koostööd üheks oma peamiseks prioriteediks inimõiguste 

edendamisel ja inimõiguste rikkumistele reageerimisel; 

P. arvestades, et oma 22. oktoobri 2013. aasta resolutsioonis kohalike asutuste ja 

kodanikuühiskonna rolli kohta Euroopa tegevuses jätkusuutliku arengu toetamisel1 

väljendas parlament suurt muret kodanikuühiskonna organisatsioonide suhtes paljudes 

riikides võetud rangete meetmete pärast, rõhutas seiresüsteemi määratlemise olulisust, 

mis võimaldab hinnata edusamme seoses poliitika ja õigusnormidega, ning nõudis 

kodanikuühiskonna organisatsioonide jaoks soodsa keskkonna edendamist; arvestades, 

et paljudes riikides on hiljuti vastu võetud valitsusväliste organisatsioonide tegevust 

reguleerivad ranged õigusaktid, milles sedastatakse, et välismaised organisatsioonid on 

ebasoovitavad, kui neid peetakse ohuks riigi põhiseaduslikule korrale, kaitsele ja 

julgeolekule, ja arvestades, et üksnes 2015. aastal tapeti maailmas 185 keskkonna- ja 

inimõigusaktivisti ning neist 66 % Ladina-Ameerikas; 

Q. arvestades, et üha suurem arv riike, eelkõige Aasias, Lähis-Idas ja Aafrikas, kasutavad 

reisikeelde, et takistada inimõiguste kaitsjate osalemist rahvusvahelistel üritustel; 

R. arvestades, et inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklites 18 ja 19 sedastatakse, et igal 

inimesel on õigus mõtte-, südametunnistuse, usu- ning veendumuste vabadusele ja 

nende veendumuste vabalt avaldamisele; see õigus kätkeb vabadust takistamatult oma 

veendumustest kinni pidada ja vabadust informatsiooni ja ideid otsida, saada ja levitada 

igasuguste abinõudega ja riigipiirist sõltumata; arvestades, et juhtude arv, kus inimesi 

kiusatakse taga üksnes veendumus-, usu- ja väljendusvabaduse õiguse rahumeelse 

kasutamise pärast, on järsult suurenenud; 

S. arvestades, et inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 20 on sätestatud, et igal inimesel on 

õigus rahumeelse kogunemise ja liitumise vabadusele; arvestades, et ÜRO Inimõiguste 

Nõukogu resolutsioonis 21/16 tuletatakse riikidele meelde nende kohustust austada ja 

täielikult kaitsta üksikisikute õigusi rahumeelselt koguneda ja vabatahtlikult liituda nii 

internetis kui ka sellest väljaspool, ja arvestades, et mõtte-, südametunnistuse-, usu- ja 

veendumusvabadust tuleb religioonide- ja kultuuridevaheliste dialoogide kaudu toetada; 

T. arvestades, et rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste põhieeskirjad on 

sätestatud Genfi konventsioonides ja lisaprotokollides ning moodustavad kogu 

inimõigustegevuse tuuma; arvestades, et tsiviilisikute ja põgenike kaitse 

konfliktipiirkondades tuleb tagada täieliku neutraalsuse ja erapooletusega ning 

arvestades, et abi sõltumatus peab püsima; 

U. arvestades, et territooriumi ebaseaduslik okupeerimine on rahvusvahelise õiguse jätkuv 

rikkumine, mis rahvusvahelise humanitaarõiguse alusel käivitab okupatsioonivõimu 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0432. 
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vastutuse sellise territooriumi tsiviilelanikkonna eest; 

V. arvestades, et sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude tõendeid on raske säilitada, 

eriti vägivalla eest põgenevate ennenägematute pagulasvoogude ajal; arvestades, et 

tõendite säilitamine on hädavajalik kuritegude toimepanijate vastutusele võtmiseks; 

W. arvestades, et Guantánamo Bay vangilaagri sulgemiskatsed kukkusid läbi ja 2015. aastal 

vabastati või paigutati ümber ainult 20 kinnipeetavat; 

X. arvestades, et kogu maailmas pageb sõdade, relvastatud konfliktide või muude 

halvenevate tingimuste eest aina suurem hulk inimesi, ja arvestades, et need 

pagulasvood ja erinevad rändeliigid kujutavad endast nii ELi kui ka terve maailma jaoks 

märkimisväärset väljakutset, mis nõuab viivitamatuid, tõhusaid ja jätkusuutlikke 

lahendusi kooskõlas meie ühiste Euroopa väärtustega; arvestades, et komisjoni kui 

suurima üleilmse abiandja humanitaarabiga aidatakse pagulasi ja põgenikke enam kui 

30 riigis; 

Y. arvestades, et rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise, nendega läbiviidava 

inimkaubanduse ja nende tööalase ärakasutamise vastu võitlemisel on vaja lahendusi nii 

lühikeses, keskpikas kui ka pikas perspektiivis, sealhulgas on vaja meetmeid, mille abil 

lõhkuda kuritegelikud võrgustikud ja võtta kurjategijad vastutusele, koguda ja 

analüüsida andmeid, kaitsta ohvreid ja saata tagasi liikmesriikides ebaseaduslikult 

viibivad rändajad, samuti on vaja koostööd kolmandate riikidega ja pikemaajalisi 

strateegiaid, et kõrvaldada nõudlus inimkaubanduse teel ja ebaseaduslikult üle piiri 

toimetatud inimeste järele ning rände algpõhjused, mis sunnivad inimesi andma end 

kuritegelike üle piiri toimetajate meelevalda; 

Z. arvestades, et õigusemõistmine on hädavajalik inimõiguste austamise edendamiseks 

ning et EL ja selle liikmesriigid on olnud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tingimusteta 

toetajad alates selle loomisest, edendades Rooma statuudi universaalsust ja kaitstes selle 

terviklust eesmärgiga tugevdada kohtu sõltumatust; 

AA. arvestades, et tänaseks on tehtud olulisi edusamme surmanuhtluse kaotamiseks ning 

arvestades, et paljud riigid on surmanuhtluse peatanud, teised aga võtnud sel eesmärgil 

seadusandlikke meetmeid; arvestades, et 2015. aastal suurenes hukkamiste koguarv 

hüppeliselt, kusjuures 90 % neist leidsid aset ainult kolmes riigis, nimelt Iraanis, 

Pakistanis ja Saudi Araabias; arvestades, et Valgevene on ainus Euroopa riik, kus 

surmanuhtlust ei ole veel kaotatud; 

AB. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on Euroopa väärtuste keskmes ning on sätestatud 

ELi õigus- ja poliitikaraamistikus, samuti on see kesksel kohal ÜRO 2030. aasta 

tegevuskavas; arvestades, et naiste ja tütarlaste vastane vägivald ja nende 

diskrimineerimine on viimastel aastatel järsult sagenenud, eriti sõjapiirkondades ja 

autoritaarse režiimiga riikides; 

AC. arvestades, et UNICEFi hinnangul elab maailmas 250 miljonit last konfliktidest 

mõjutatud riikides ja ligi 50 miljonit last on kas vägivalla, sõja ja sõjakoleduste, 

terrorismi või mässude tõttu sunniviisiliselt ümberasustatud või rännanud üle piiride, ja 

et paljud kannatavad jätkuvalt kõikvõimalike diskrimineerimise ja vägivallavormide, 

ärakasutamise, väärkohtlemise, sunniviisilise töö, vaesuse ja alatoitluse all; 
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AD. arvestades, et UNICEFi andmetel on maailmas üks laps 200-st pagulane, samuti on 

pagulased peaaegu kolmandik oma sünniriigist väljaspool elavatest lastest ning 

ajavahemikus 2005–2015 lapspagulaste arv kahekordistus; 

AE. arvestades, et inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 25 sätestatakse, et igal inimesel on 

õigus sellisele elatustasemele, mis on nõutav tema enda ning tema perekonna tervise ja 

heaolu hoidmiseks, kusjuures emadus ja väikelapseiga annavad õiguse erilisele 

hooldusele ja abile, mis hõlmab ka arstiabi; arvestades, et kõigile lastele peaks olema 

tagatud hariduse, toitumise ja tervishoiu kättesaadavus; arvestades, et ÜRO Inimõiguste 

Nõukogu resolutsioonis 26/28(36) nõutakse, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu 

sotsiaalfoorumi järgmisel istungil keskendutaks ravimite kättesaadavusele seoses iga 

inimese õigusega võimalikult heale füüsilisele ja vaimsele tervisele; arvestades, et 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) põhikirjas on sätestatud, et inimese üks 

põhiõigustest on omada võimalikult head terviseseisundit, sõltumata rassist, usust, 

poliitilistest vaadetest ning majanduslikest ja sotsiaalsetest tingimustest; 

AF. arvestades, et ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohaselt peavad ametiasutused austama 

ühest või mõlemast lapsevanemast eraldatud lapse õigusi; 

AG. arvestades, et paljudes maailma piirkondades jätkub vägivald vähemuste, sealhulgas 

LGBTI-inimeste vastu ning nende õigusvastane tagakiusamine ja diskrimineerimine 

tervishoiu, hariduse, tööhõive ja muudes valdkondades on laialt levinud; 

AH. arvestades, et kõikjalt maailmast tuleb endiselt teateid mõne erasektori osaleja poolsest 

eeskirjade eiramisest tingitud kodaniku- ja poliitiliste, majanduslike, töö-, sotsiaalsete ja 

kultuuriliste õiguste rikkumise ning keskkonnakahju kohta; arvestades, et korruptsioon, 

maksudest kõrvalehoidumine, ebaseaduslikud kapitalivood ja inimõiguste rikkumised 

on omavahel tihedalt seotud; 

AI. arvestades, et ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted kehtivad kõigile riikidele 

ja ettevõtetele, vaatamata sellele, kas tegemist on rahvusvahelise ettevõttega või mitte, 

ja vaatamata ettevõtte suurusele, sektorile, asukohale, omandiõigusele või struktuurile, 

ning arvestades, et tõhusate kontrolli- ja karistusmehhanismide kohaldamine on nende 

juhtpõhimõtete ülemaailmsel rakendamisel endiselt probleemiks; arvestades, et väikeste 

ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) eripära tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta ja 

lõimida see nende potentsiaalile kohandatud ettevõtja sotsiaalse vastutuse paindliku 

lähenemisviisiga; 

AJ. arvestades, et 2015. aasta oktoobris avaldas komisjon oma uue kaubandusstrateegia 

„Kaubandus kõigile“, milles sõnastas oma eesmärgi kasutada kaubandust kolmandates 

riikides inimõiguste tugevdamise vahendina; 

AK. arvestades, et 2015. aastal alustas EL tööd õigusaktide väljatöötamisega, mille eesmärk 

on võidelda konflikte süvendava mineraalikaubandusega; 

AL. arvestades, et riiklikke ja rahvusvahelisi spordiüritusi, näiteks olümpiamänge ja jalgpalli 

maailmakarikavõistlusi ei tohiks kasutada poliitilistel eesmärkidel, vaid nende 

korraldamisel tuleks täielikult austada inimõigusi, nagu need on sätestatud 

olümpiahartas, ning püüelda inimkonna harmoonilise arengu poole ja edendada 

rahumeelset ühiskonda, kus mõeldakse inimõiguste ja inimväärikuse säilitamisele ja 
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kedagi ei diskrimineerita sellistel alustel nagu kodakondsus, rass, usund, poliitika, sugu, 

sooidentiteet, seksuaalne sättumus või sootunnused; 

AM. arvestades, et keskkonnamuutused kahjustavad esmaseid inimõigusi, nagu juurdepääs 

veele, loodusvaradele ja toidule; 

Inimõiguste keskne koht ELi välispoliitikas 

1. väljendab tõsist muret selle pärast, et inimõiguste ja demokraatlike väärtuste 

edendamine ja austamine on kõikjal maailmas ohus ning et inimõiguste universaalsust 

seatakse aina tõsisemalt kahtluse alla mitmel pool maailmas, sealhulgas autoritaarses 

režiimiga riikides ja terroristlike rühmituste, näiteks Daeshi poolt; 

2. väljendab tõsist muret arvukate ja aina sagenevate katsete pärast kodanikuühiskonna ja 

inimõiguste kaitsjate tegutsemisruumi ahendada, üha suurenevate kogunemis- ja 

sõnavabaduse piirangute ja kõikjal maailmas (näiteks Venemaal, Türgis ja Hiinas) aina 

arvukamalt vastu võetavate kodanikuühiskonda mõjutavate repressiivsete seaduste 

pärast, mille ettekäändeks on muu hulgas terrorismivastane võitlus (terrorismivastaste 

seaduste, hädaolukordade ja julgeolekumeetmete kehtestamise teel), sest neil on sageli 

negatiivne mõju inimõigustele ja neid kasutatakse tihti ära represseerimise eesmärgil; 

tuletab meelde, et sellised õigusaktid ei tohiks mingil viisil vähendada 

kodanikuühiskonna rühmade tegutsemisruumi; nõuab selliste väärkasutamiste ja 

rikkumiste selget hukkamõistmist; 

3. rõhutab kindlalt, et EL on kohustatud tuginema oma ühises välis- ja julgeolekupoliitikas 

ja kõigis teistes välismõõtmega poliitikavaldkondades demokraatia edendamisele, 

õigusriigi põhimõttele, inimõiguste ja põhivabaduste universaalsusele ja jagamatusele, 

inimväärikuse austamisele, võrdsuse ja solidaarsuse põhimõttele ning ÜRO põhikirja, 

rahvusvaheliste inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse põhimõtete 

austamisele; tuletab meelde, et need põhimõtted on omased ka ühisest välis- ja 

julgeolekupoliitikast kaugemale minevale välistegevusele, sealhulgas arengu- ja 

humanitaarpoliitikale; 

4. kutsub kõiki ELi institutsioone ja liikmesriike üles täitma oma kohustust edendada 

demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, kaitsta ja teostada inimõigusi ja põhivabadusi, k.a 

õigust arengule kõigi rahumeelsete vahendite abil, ning seada inimõigused ELi ja 

kolmandate riikide – sealhulgas strateegiliste partnerite – suhete keskmesse, ja seda 

kõigil tasanditel; 

5. kordab oma üleskutset, et liikmesriigid näitaksid eeskuju, toetades üksmeelselt 

inimõiguste jagamatust, vastastikust sõltuvust, seotust ja universaalsust ning eelkõige 

ratifitseerides kõik ÜRO koostatud rahvusvahelised inimõigusi käsitlevad õigusaktid; 

6. rõhutab, et välissuhetes usaldusväärsuse saavutamiseks peaks EL tagama oma sise- ja 

välispoliitika suurema ühtsuse inimõiguste ja demokraatlike väärtuste austamises 

(milleks on hädavajalikud inimõiguste strateegiad LGBTI-inimeste õiguste edendamise 

ja kaitse kohta) ning püüdma liidu inimõigustepoliitikat süstemaatiliselt ja järjekindlalt 

rakendada; 

7. juhib tähelepanu oma pikaajalisele pühendumisele inimõiguste ja demokraatlike 
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väärtuste edendamisele, mis kajastub muu hulgas iga-aastases Sahharovi mõttevabaduse 

auhinna andmises, inimõiguste allkomisjoni töös, demokraatia toetamises ja valimiste 

vaatlemises ning Euroopa demokraatia rahastus, igakuistes täiskogu aruteludes ja 

resolutsioonides inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite 

kohta, samuti paljudes parlamendi delegatsioonides; 

8. on sügavalt mures selle pärast, et tänapäeval rünnatakse üha rohkem inimõiguste 

kaitsjaid; kutsub ELi ja eelkõige komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles võtma kasutusele poliitika, mis tauniks 

süstemaatiliselt ja ühemõtteliselt inimõiguste kaitsjate tapmist ja mis tahes katseid 

kasutada nende suhtes mis tahes vägivalla vorme, tagakiusamist, ähvardamist, 

ahistamist, sunniviisiliselt kaduma jäämist, vangistamist või meelevaldset vahistamist, 

mõistaks hukka need, kes panevad selliseid koledusi toime või lubavad neid, ning 

tõhustaks diplomaatilist tegevust inimõiguste kaitsjate avalikul ja selgel toetamisel, 

kaasa arvatud siis, kui nad mitmepoolsetel foorumitel tunnistusi annavad; palub, et EL 

koostaks selle poliitika suunised, sest see muudab järjepidevamaks ELi praegused 

prioriteedid, mis on esitatud mitmesugustes olemasolevates ELi suunistes; innustab ELi 

delegatsioone ja liikmesriikide diplomaatilisi esindusi jätkama inimõiguste kaitsjate 

aktiivset toetamist, eelkõige jälgides süstemaatiliselt kohtuprotsesse, külastades 

inimõiguste kaitsjaid vanglas ja tehes vajaduse korral avaldusi üksikjuhtumite kohta; 

nõuab süsteemi loomist, mis aitaks tõhusalt jälgida kodanikuühiskonna tegutsemisruumi 

ning hõlmaks selgeid võrdlusaluseid ja näitajaid; kordab demokraatia ja inimõiguste 

Euroopa rahastamisvahendi tähtsust kiireloomulise otsese rahalise ja materiaalse abi 

andmisel ohus olevatele inimõiguste kaitsjatele ning seda, kui tähtis on hädaolukorra 

fond, mis võimaldab ELi delegatsioonidel anda sihtotstarbelisi otsetoetusi kaitsjatele, 

kelle elu on otseselt ohus; 

9. kutsub ELi ja selle liikmesriike üles ergutama selliste Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni Pariisi põhimõtetele vastavate riiklike inimõiguste institutsioonide 

loomist, millel oleksid piisavad volitused, vahendid ja teadmised, et tagada inimõiguste 

kaitse ja austamine; 

10. toonitab vajadust arendada parlamentidevahelisi suhteid liidu ja selle partnerite vahel 

ausa dialoogi raames, mis põhineb vastastikusel mõistmisel ja usaldusel, et edendada 

tõhusalt inimõigusi; 

ELi inimõiguste ja demokraatia strateegiline raamistik ja uus tegevuskava 

11. tunneb heameelt ELi teise inimõiguste ja demokraatia tegevuskava (2015–2019) 

vastuvõtmise üle ning nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid rakendaksid 

täielikult, järjepidevalt, läbipaistvalt ja õigeaegselt selle meetmeid ning tugevdaksid 

demokraatia toetamist; rõhutab, et tegevuskava sidusaks rakendamiseks on vaja ELi ja 

liikmesriikide konsensust ja koordineerimist, ja ergutab liikmesriike võtma tegevuskava 

rakendamisel ja läbivaatamisel suuremat vastutust; toonitab, et liikmesriigid peaksid 

andma tegevuskava rakendamise kohta aru; 

12. rõhutab, et teises tegevuskavas sätestatud ulatuslike eesmärkide täitmiseks peab EL ette 

nägema piisavad vahendid ja asjatundlikkuse nii delegatsioonide, komisjoni ja Euroopa 

välisteenistuse spetsialiseeritud inimressursside kui ka projektide jaoks kättesaadavate 

rahaliste vahendite kujul; 
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13. on arvamusel, et vaba kodanikuühiskond on üks aluseid, millele rajaneb inimõiguste ja 

demokraatlike väärtuste kaitse ja toetamine, ja tunneb seepärast muret, et 

kodanikuühiskonna avalik ruum kahaneb, ja et inimõiguste kaitsjaid ja ajakirjanikke 

rünnatakse kogu maailmas üha rohkem; peab tervitatavaks kodanikuühiskonda 

ähvardavaid ohte käsitleva eesmärgi lisamist tegevuskavva ja nõuab tungivalt, et EL 

rakendaks kirjeldatud meetmeid; ergutab kõiki ELi välistegevuses osalejaid tuvastama 

ja käsitlema inimõiguste ja demokraatlike vabaduste kaitsmises esinevaid puudusi ning 

tihendama koostööd kodanikuühiskonna, parlamentide, erakondade ja kohalike asutuste 

ning kohalike piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega; juhib tähelepanu 

asjaolule, et tegevuskava ei hõlma eraldi eesmärki demokraatlike standardite 

edendamiseks partnerriikides; kutsub komisjoni üles töötama välja demokraatia 

toetamise ELi suunised; 

ELi aastaaruanne 

14. peab tervitatavaks püüdlusi täiendada inimõiguste ja demokraatia aastaaruannet, muuta 

selle temaatiline osa täpsemaks ja süstemaatilisemaks ning teha aruanne üldsusele 

laialdasemalt kättesaadavamaks; kordab oma seisukohta, et aastaaruannet tuleks 

tugevdada objektiivsema hoiakuga, tõstes aruandes lisaks saavutustele ja parimatele 

tavadele esile ka kolmandates riikides kohatud väga spetsiifilisi probleeme ja piiranguid 

ning tehes soovitusi parandusmeetmete kohta ja esitades teavet meetmete kohta, mida 

Euroopa välisteenistus on võtnud nende probleemide lahendamiseks; kordab oma 

seisukohta, et aastaaruandesse kuuluvad riikide aruanded peaksid olema võimalikult 

vähe kirjeldavad ning kajastama inimõiguste ja demokraatia alaste riigistrateegiate 

rakendamist ning andma ülevaate ELi kohapealse tegevuse mõjust; 

15. kordab oma nõuet, et süstemaatiliselt ja terviklikult antaks aru võetud meetmetest, 

nende abil saavutatud tulemustest ja poliitilistest järeldustest, mis tehti Euroopa 

Parlamendi resolutsioonidele inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte 

rikkumise juhtumite kohta võetud järelmeetmetest; peab äärmiselt vajalikuks tagada 

kiire ja asjakohase reageerimise inimõiguste rikkumistele, isegi selliste rikkumiste 

varajastes etappides; peab sellega seoses tervitatavaks Euroopa välisteenistuse 

järelmeetmeid, mis võeti inimõiguste allkomisjonis resolutsioonidele, milles 

käsitletakse inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite 

arutelusid; tuletab meelde on nõuet, et komisjon ja Euroopa välisteenistus esitaksid 

põhjaliku kirjaliku vastuse Euroopa Parlamendi resolutsioonile inimõigusi ja 

demokraatiat käsitleva aastaaruande kohta, mis täidab olulist rolli süstemaatilises ja 

süvendatud järelmeetmetes kõikidele Euroopa Parlamendi tõstatatud küsimustele ning 

parlamentaarses järelevalves; kordab komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitatud kutset osaleda kahel korral aastas 

Euroopa Parlamendi liikmetega täiskogu istungil arutelus: üks kord ELi aastaaruande 

tutvustamise ajal ja teine kord Euroopa Parlamendi raportile vastates; 

ELi inimõiguste eriesindaja 

16. tuletab meelde, kui olulised on ELi inimõiguste eriesindaja tugevamad ja paindlikumad 

volitused ELi tulemuslikkuse, järjepidevuse ja nähtavuse suurendamiseks inimõiguste ja 

demokraatlike põhimõtete edendamisel kõikjal maailmas; kordab oma üleskutset muuta 

need volitused alaliseks; on lisaks arvamusel, et ELi inimõiguste eriesindajal peaks 
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olema õigus avalikult esineda ning algatusõigus, suurem avalik nähtavus, piisavad 

vahendid ja asjatundlikkus; 

17. rõhutab, kui tähtis on ELi inimõiguste eriesindaja partnerriikide visiitide 

ettevalmistamisel süstemaatiliselt toetada kodanikuühiskonda ning sellega tõeliselt ja 

põhjalikult konsulteerida; peab sellega seoses tervitatavaks ELi inimõiguste eriesindaja 

tihedat koostööd inimõiguste kaitsjate ja kodanikuühiskonnaga, sealhulgas kohalike 

esindajate, noorte ja lastega, samuti asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega, 

tema külaskäikude ajal partnerriikidesse ning enne ja pärast neid, ning rõhutab sellise 

jätkuva ja tugevneva koostöö tähtsust ning vajadust selgete ja läbipaistvate 

järelmeetmete mehhanismide järele; toetab täielikult ELi inimõiguste eriesindaja 

keskendumist kodanikuühiskonna ja inimõiguste kaitsjate avatud võimaluste 

edendamisele ja kaitsele kui oma volituste peamisele prioriteedile; kutsub ELi 

inimõiguste eriesindajat üles andma pärast oma külaskäike Euroopa Parlamendile aru; 

peab kahetsusväärseks, et ELi inimõiguste eriesindaja töö ja mõju on ainult osaliselt 

kättesaadav inimõigusi käsitleva aastaaruande läbivaatamise, eriesindaja sotsiaalmeedia 

kontode ja kättesaadavate kõnede kaudu; peab samuti kahetsusväärseks, et puudub 

ametlik teave tema tegevuse ja plaanide, samuti eduaruannete ja ülevaadete kohta; 

18. innustab ELi inimõiguste eriesindajat jätkuvalt süstemaatiliselt toetama ELi 

inimõigustealaseid prioriteete ning edendama ELi koostööd kõigi asjaomaste 

piirkondlike ja rahvusvaheliste inimõiguste organisatsioonide ja mehhanismidega; 

kutsub nõukogu üles võtma üldise põhimõttena kasutusele tava, mille kohaselt lisatakse 

koostöö ELi inimõiguste eriesindajaga süstemaatiliselt tulevaste geograafiliste ELi 

eriesindajate mandaati; 

Inimõiguste ja demokraatia alased riigistrateegiad ja ELi delegatsioonide roll 

19. peab tervitatavaks demokraatia lisamist inimõiguste ja demokraatia alastesse 

riigistrateegiatesse, sest see on vajalik osa igas inimõiguste ja demokraatia olukorda 

partnerriikides käsitlevas põhjalikus analüüsis; 

20. toonitab taas, kui oluline on võtta inimõiguste ja demokraatia alaseid riigistrateegiaid 

arvesse kõikidel kolmandate riikidega seotud poliitikakujundamise tasanditel, 

sealhulgas kõrgetasemeliste poliitiliste dialoogide ja inimõigusdialoogide 

ettevalmistamisel ning riigistrateegia dokumentide ja iga-aastaste tegevuskavade 

koostamisel; 

21. kordab, et inimõiguste ja demokraatia alased riigistrateegiad peaksid olema vastavuses 

ELi meetmetega, mida rakendatakse igas riigis sõltuvalt konkreetsetest oludest, ning 

need strateegiad peaksid sisaldama mõõdetavaid edunäitajaid ja võimalust neid vajaduse 

korral kohandada; juhib tähelepanu sellele, et inimõiguste ja demokraatia alaseid 

riigistrateegiaid tuleb pidevalt hinnata; nõuab inimõiguste ja demokraatia alaste 

riigistrateegiate koostamisel ja rakendamisel ELi delegatsioonide, liikmesriikide 

saatkondade ja ELi institutsioonide veelgi paremat koostööd, suhtlust ja teabevahetust; 

kordab oma nõudmist, et Euroopa Parlamendi liikmetele antaks juurdepääs inimõiguste 

ja demokraatia alastele riigistrateegiatele ning teavet selle kohta, kuidas EL neid 

strateegiaid rakendab, ning et need tuleb esitada vormis, mis võimaldab 

parlamendiliikmetel oma kontrollikohustust nõuetekohaselt täita; 
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22. rõhutab vajadust viia ellu sidus ja nähtav kodanikuühiskonda käsitlev ELi poliitika ning 

toonitab vajadust avaliku diplomaatia kasutamise suurema mõistmise järele; ergutab 

avaldama inimõiguste ja demokraatia alaseid riigistrateegiaid ja tegevuskavu ning 

kehtestama tõhusa tagasisidemehhanismi, üksikjuhtumite järelmeetmed ja 

teabevahetuse; 

23. peab tervitatavaks inimõiguste ja/või soolise võrdõiguslikkuse valdkonna 

kontaktpunktide määramist kõigis ELi delegatsioonides ning tuletab meelde oma 

soovitust komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 

esindajale ning Euroopa välisteenistusele töötada välja selged tegevussuunised 

inimõiguste valdkonna kontaktpunktide rolli kohta; on veendunud, et inimõiguste 

valdkonna kontaktpunktide tööd peaksid samuti toetama liikmesriikide diplomaatilised 

töötajad; nõuab, et inimõiguste valdkonna kontaktpunktid teeksid oma tööd täiesti 

sõltumatult ja ilma kolmandate riikide ametiasutuste poliitilise sekkumise ja 

ahistamiseta, eriti nende kontaktide puhul inimõiguslaste ja kodanikuühiskonnaga; peab 

väga tähtsaks kõigi ELi delegatsioonide töötajate koolitamist ELi inimõiguste suuniste 

sisu vallas; 

24. tunneb heameelt demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi 2014–2020 

suurendatud eelarve ja ühtlustatud menetluste üle ning nõuab, et rahastamisvahendi 

vahehindamiseni ette nähtud eraldised säilitataks kuni praeguse mitmeaastase 

finantsraamistiku lõpuni; kordab, et ELi eri rahastamisvahendid peavad olema sidusad 

ja vastastikku täiendavad ning et selliselt tuleb tugevdada kõiki inimõigusi edendavaid 

vahendeid;  

25. nõuab demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi iga-aastaste 

tegevuskavade vastuvõtmist selle asemel, et võtta vastu kaheaastane tegevuskava nagu 

viimati (aastateks 2016–2017), et tagada maksimaalne paindlikkus muutuvale 

olukorrale reageerimisel ja optimaalne täiendavus ELi muude 

välisrahastamisvahenditega; 

Inimõigustealased dialoogid ja konsultatsioonid 

26. kordab oma toetust inimõigustele pühendatud dialoogidele ning tunnistab, et need 

võivad olla tõhusad ja tulemuslikud kahepoolse osaluse ja koostöö vahendid tingimusel, 

et osalistel võimaldatakse tegeleda sisuliste küsimustega ja edastada mõttekaid poliitilisi 

signaale ning need on tulemustele suunatud ja nendega kaasnevad järjepidevad 

järelmeetmed, mis ulatuvad kaugemale kui vaid teabevahetus parimate tavade ja 

probleemide kohta; kutsub ELi üles süstemaatiliselt lisama naiste ja laste õiguste 

olukorda käsitlevaid arutelusid kõigisse inimõigustealastesse dialoogidesse; 

27. tunnistab inimõigustealase dialoogi olulisust ka nende riikide puhul, kus inimõigustega 

on tõsised probleemid; rõhutab siiski, et EL peab tegema selged poliitilised järeldused, 

kui inimõigustealased dialoogid ei vii positiivsetele tulemustele; hoiatab 

inimõigusküsimuste kõrvalejätmise eest kõrgetasemelistes poliitilistes dialoogides; 

28. nõuab, et kõrgetasemelistes poliitilistes aruteludes ei peetaks inimõigusi käsitlevaid 

arutelusid kunagi muudest huvidest vähemtähtsaks; kordab oma üleskutset Euroopa 

välisteenistusele töötada välja mehhanism inimõigustealaste dialoogide läbivaatamiseks, 

et dialooge täiustada; arvab, et kui niisugused dialoogid pidevalt ebaõnnestuvad, tuleks 
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kasutada alternatiivseid vahendeid, millega toetada asjaomases riigis inimõiguste 

edendamist; 

29. nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus edendaks süstemaatiliselt kodanikuühiskonna 

organisatsioonidega korraldatavaid ettevalmistavaid dialooge ka kohalikul tasandil, 

eesmärgiga toetada otseselt inimõigustealast dialoogi; rõhutab, et on tähtis, et komisjoni 

asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa 

välisteenistus käsitleksid inimõigustealaste dialoogide käigus süstemaatiliselt 

inimõiguste kaitsjatega seotud üksikjuhtumeid; palub Euroopa välisteenistusel 

süstemaatiliselt jälgida inimõigustealaste dialoogide käigus võetud kohustuste täitmist 

ja muuta korrapäraseks teabekoosolekud kodanikuühiskonna organisatsioonidega; 

ELi suunised inimõiguste kohta 

30. tervitab ELi inimõiguste suuniseid kui ELi inimõigustealase välispoliitika väärtuslikku 

töövahendit, mis annab praktilist juhatust ELi delegatsioonidele ja liikmesriikide 

diplomaatilistele esindustele; kordab oma üleskutset võtta edasiste viivitusteta vastu 

uued ELi suunised lapse õiguste edendamise ja kaitse kohta; 

31. rõhutab, kui tähtis on suuniste rakendamist pidevalt hinnata, kasutades selgeid 

võrdlusaluseid; nõuab tungivalt, et komisjon viiks läbi ja avaldaks põhjaliku hindamise 

selle kohta, kuidas ELi delegatsioonid ja liikmesriikide diplomaatilised esindused on 

suuniseid rakendanud kõigis kolmandates riikides, et avastada võimalikud erinevused ja 

lüngad rakendamises ning need kaotada; on seisukohal, et suuniste nõuetekohase 

rakendamise tagamiseks on vaja Euroopa välisteenistuse ja ELi delegatsioonide 

töötajaid süstemaatiliselt ja tulemuslikult koolitada; 

Võitlus diskrimineerimise kõigi vormide vastu 

32. mõistab kõige karmimalt hukka diskrimineerimise kõik vormid, sealhulgas rassil, 

nahavärvusel, sool, seksuaalsel sättumusel, sooidentiteedil, keelel, kultuuril, 

usutunnistusel või uskumusel, sotsiaalsel päritolul, kastikuuluvusel, sünnipäral, vanusel, 

puudel või muul seisundil põhineva diskrimineerimise; kordab nõuet tugevdada sellist 

ELi poliitikat ja diplomaatiat, mille eesmärk peaks olema diskrimineerimise kõigi 

vormide likvideerimine, ja kutsub üles kasutama iga võimalust, et väljendada tõsist 

muret sellise diskrimineerimise pärast; nõuab lisaks tungivalt, et EL edendaks jätkuvalt 

kõikide asjaomaste ÜRO konventsioonide (näiteks rahvusvaheline konventsioon 

rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ja ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsioon) ratifitseerimist ja täielikku rakendamist; tunneb 

heameelt Euroopa välisteenistuse töö üle diskrimineerimisvastase käsiraamatu 

koostamisel; 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonid ja operatsioonid 

33. tuletab meelde ELi kohustust võtta ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonidel 

arvesse inimõiguste ja soolisi aspekte, kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu teedrajavate 

resolutsioonidega 1325 ja 1820 naiste, rahu ja julgeoleku kohta ning hiljuti vastu võetud 

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2242, kus naised seatakse kõigi ülemaailmsete 

probleemide lahendamise katsete keskmesse; kordab sellega seoses oma üleskutset 

ELile ja liikmesriikidele toetada kestva leppimise saavutamise protsessis naiste 
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süstemaatilist osalemist, kuna see on rahuprotsessi lahutamatu koostisosa; palub sellega 

seoses ELil toetada rahvusvahelisel tasandil lisaväärtuse tunnustamist, mis tuleneb 

naiste osalemisest konfliktide ennetamises ja lahendamises, samuti 

rahuvalveoperatsioonides, humanitaarabi andmisel ning konfliktijärgses ülesehitustöös; 

34. rõhutab, et ÜJKP on vahend, mis ei taga mitte ainult Euroopa julgeoleku, vaid kuulub 

ka ELi välispoliitika vahendite hulka ning seetõttu tuleb seda kasutada inimõiguste ja 

demokraatia edendamise tugevdamiseks kolmandates riikides; 

35. nõuab Euroopa sõjalise integratsiooni suurendamist, et parandada Euroopa relvajõudude 

valmisolekut ja paindlikkust, et võimaldada neil reageerida ohtudele ning inimõiguste 

raskete rikkumiste, genotsiidi või etnilise puhastuse juhtumitele; rõhutab sellega seoses, 

et kaitsmise kohustuse mõiste tuleks lisada rahvusvahelisse õigusesse ja et EL peaks 

väärtustel põhineva ühendusena juhtima algatusi ja asjakohaseid meetmeid, et kaitsta 

tsiviilisikuid ka siis, kui neid ohustab nende oma riik; 

36. rõhutab, et rändajate ebaseaduslik üle piiri toimetamine on seotud inimkaubandusega 

ning see on inimõiguste raske rikkumine; juhib tähelepanu sellele, et sellised ÜJKP 

missioonid nagu Euroopa Liidu juhitavate merevägede operatsioon Sophia Vahemerel 

(EUNAVFOR MED) aitavad rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu 

tõhusalt võidelda; kutsub liitu üles selliseid operatsioone jätkama ja hoogustama; 

37. kutsub välisasjade nõukogu ja komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles nõudma, et ELi missioonide juhid ja 

asjaomased ELi esindajad (ELi tsiviiloperatsioonide juhid, ELi sõjaliste operatsioonide 

ülemad ja ELi eriesindajad) annaksid aru rahvusvahelise humanitaarõiguse raskete 

rikkumiste juhtudest ja edendaksid käitumisjuhendit, milles käsitletakse ÜRO 

Julgeolekunõukogu meetmeid genotsiidi ning inimsusvastaste ja sõjakuritegude vastu ja 

mis kohustab ÜRO liikmesriike toetama ÜRO Julgeolekunõukogu meetmeid selliste 

kuritegude vältimiseks või lõpetamiseks; nõuab lastekaitsemeetmete kaasamist 

kõikidesse ELi tsiviil- ja sõjalistesse operatsioonidesse, milles puututakse kokku 

lastega; 

38. nõuab, et EL tugevdaks koostööd ÜROga ühise strateegilise julgeolekukava 

koostamisel, lähtudes ühest küljest ELi uuest üldisest välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegiast ja teisest küljest ÜRO rahuoperatsioonide ja rahukindlustamisstruktuuri 

läbivaatamisest; nõuab ÜROga koostöö tegemist piirkondlike ja allpiirkondlike 

organisatsioonide rolli tugevdamisel rahuvalves, konfliktide ennetamisel, tsiviil- ja 

sõjaliste kriiside ohjamisel ning konfliktide lahendamisel ja nõuab, et arendataks edasi 

menetlusi ÜJKP kasutamiseks ÜRO operatsioonide toetuseks, sealhulgas ELi 

lahingugruppide kasutamise ning suutlikkuse suurendamise ja julgeolekusektori reformi 

algatuste abil, võttes kõigis missioonides ja operatsioonides arvesse inimõigusi ja 

sooküsimusi; 

Mitmepoolne tegevus inimõiguste nimel 

39. kordab kindlalt, et kõik ÜRO konventsioonides sätestatud inimõigused on 

universaalsed, lahutamatud, üksteisest sõltuvad ja omavahel seotud, nagu on kokku 

lepitud Viini 1993. aasta deklaratsioonis ja tegevuskavas, ning need õigused tuleb 

maksma panna; tuletab meelde liidu kohustust edendada ja arendada rahvusvahelist 
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õigust ÜRO egiidi all; rõhutab, kui tähtis on, et liikmesriigid ratifitseeriksid kooskõlas 

ELi lepingu artikliga 21 kõik ÜRO kehtestatud rahvusvahelised inimõigusi käsitlevad 

õigusaktid, kaasa arvatud need, mis on sätestatud majanduslike, sotsiaalsete ja 

kultuuriliste õiguste rahvusvahelises paktis, ja eelkõige selle pakti fakultatiivprotokolli, 

millega kehtestatakse kaebuste ja uurimise mehhanismid; 

40. rõhutab, et ELi juhid peavad nõudma ÜRO reformimist eesmärgiga tugevdada 

mitmepoolsel süsteemil põhinevate normide mõju ja nende rangust ning tagada tõhusam 

inimõiguste kaitse ja rahvusvahelise õiguse edendamine; kordab lisaks, kui oluline on 

tagada, et EL osaleks aktiivselt ja järjepidevalt ÜRO inimõigustealastes mehhanismides 

ja teeks koostööd eriti kolmanda komitee, ÜRO Peaassamblee ja ÜRO Inimõiguste 

Nõukoguga, et parandada selle usaldusväärsust; toetab Euroopa välisteenistuse, ELi 

New Yorgi ja Genfi delegatsioonide ning ELi liikmesriikide jõupingutusi selleks, et 

veelgi suurendada ELi ühtsust inimõigustega seotud küsimustes ÜRO tasandil; ergutab 

ELi tugevdama piirkondadevaheliste algatuste tava, algatama ja toetama resolutsioone 

ning tähelepanelikult jälgima RO inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise 

menetlust; taunib asjaolu, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmeteks on sageli riigid, 

kelle puhul on tõendatud inimõiguste rasked rikkumised, ja palub ELi liikmesriikidel 

avalikustada oma hääletuse tulemused ÜRO Inimõiguste Nõukogus; palub sellega 

seoses ELil ja tema liikmesriikidel väljendada oma hääletustes õiguste võrdset tähtsust 

ning hääletada ÜRO Inimõiguste Nõukogu resolutsioonide üle sisu, mitte nende tekstide 

kaasautorite järgi; rõhutab, kui tähtis ja vajalik on ELi alaline esindatus mitmepoolsetel 

foorumitel ja ELi tegevuse parem nähtavus; 

41. palub ELil pöörata erilist tähelepanu oma idanaabruse vaidlusalustele territooriumitele, 

kus elab ligikaudu viis miljonit inimest ilma inimõiguste tegeliku kaitse ja 

juurdepääsuta õigusemõistmisele; palub ELil seada see küsimus oma kahepoolsetes 

suhetes tähtsale kohale, et leida asjaomaste riikidega lahendused, ja kasutada kõiki oma 

vahendeid, et toetada konkreetseid lahendusi, mis aitavad edendada inimõigusi nendes 

üksustes ja toetada seal viibivate inimõiguste kaitsjate tööd; 

Kodanikuühiskonna vaba tegutsemisruumi edendamine ja inimõiguste kaitsjate toetamine 

42. mõistab teravalt hukka prokuröride, kohtunike, advokaatide, teadlaste, ajakirjanike ja 

muude selliste kutsealade esindajate ründamise, heidutamise, vahistamise, tapmise, 

ahistamise ja survestamise, kelle sõltumatus ja kutsevabadus on olulised demokraatliku 

ühiskonna ülesehitamiseks; 

43. peab kahetsusväärseks üha sagenevaid rünnakuid keskkonna- ja inimõiguste kaitsjate 

vastu kogu maailmas; mõistab sügavalt hukka karistamatuse nende mõrvade eest ja 

kutsub Euroopa välisteenistust üles seisma hea nõuete eest anda süüdlased kohtu ette; 

44. mõistab teravalt hukka asjaolu, et paljud maailma riigid on hiljuti võtnud vastu ranged 

vabaühendusi käsitlevad seadused, mis nõrgestavad kodanikuühiskonda ja põhjustavad 

nende seaduste meelevaldset kohaldamist, k.a karistused, sealhulgas vangistus, varade 

külmutamine ja vabaühenduste töötajatele juurdepääsukeeldude kehtestamine, eriti 

välisriikide toetust saavate vabaühenduste puhul; 

45. mõistab teravalt hukka reisikeeldude väljaandmise ametiasutuste poolt, et heidutada ja 

vaigistada inimõiguste kaitsjate ja aktivistide, aga ka juristide ja ajakirjanike 
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sõltumatuid sõnavõtte, ning rõhutab, et selliseid meetmeid võetakse tihti meelevaldselt 

ja ilma õigusliku aluseta; 

46. tõstab esile ELi delegatsioonide rolli selle kinnitamisel ja edendamisel, millist olulist 

rolli täidab kodanikuühiskond demokraatias, ning soodsama keskkonna loomisel 

kodanikuühiskonna jaoks, milleks on vaja maksimaalset läbipaistvust ning nende 

kaasamist koostöösse kodanikuühiskonnaorganisatsioonide ja inimõiguste kaitsjatega; 

peab seepärast kahetsusväärseks asjaolu, et kümme aastat pärast inimõiguste kaitsjaid 

käsitlevate ELi suuniste vastuvõtmist ei ole inimõiguste kontaktpunktide ja inimõiguste 

kaitsjate kontaktametnike kontaktandmeid ikka veel kõikide ELi delegatsioonide 

veebisaitidele lisatud; 

47. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 

esindajat ning ELi välisministreid üles võtma välisasjade nõukogu päevakorda 

korrapäraselt arutelu meetmete teemal, mida EL peab võtma inimõiguste kaitsjate, 

humanitaartöötajate, ajakirjanike, poliitiliste aktivistide ja teiste vabastamiseks, ning 

korraldama kord aastas välisasjade nõukogu avatud kohtumise, mille päevakorras on 

kodanikuühiskonna tegutsemisruumi vähenemine ning inimõiguste kaitsjate 

vangistamine, samuti käsitlema igal võimalusel asjaomaste vastaspooltega neid 

juhtumeid, sealhulgas parlamendi resolutsioonides esile tõstetud juhtumeid, mis 

puudutavad inimõiguste rikkumisi, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet; 

48. kutsub rahvusvahelist kogukonda üles võtma poliitilised juhid vastutusele, kui nad 

kuritarvitavad struktuurselt politseid ja sõjalisi jõude nendepoolse juhtimise (jätkumise) 

vastu avaldatud protestide lämmatamiseks; 

Rändajad, pagulased, varjupaigataotlejad ja riigisisesed põgenikud 

49. väljendab oma solidaarsust pagulaste ja rändajatega, kes kannatavad konfliktide, 

valitsemisvigade ning inimkaubanduse võrgustike ohvritena inimõiguste arvukate ja 

raskete rikkumiste all; peab häbiväärseks, et Vahemerel on hukkunud tohutu hulk 

inimesi; on väga mures Euroopasse suunduvate pagulaste, õigusliku aluseta rändajate ja 

varjupaigataotlejate inimõiguste aina sagedasema rikkumise pärast; rõhutab asjaolu, et 

naistest ja lastest pagulased, varjupaigataotlejad ja dokumentideta rändajad on 

rändeteedel ja ka ELis eriti haavatavad; nõuab, et kiiresti võetaks meetmeid 

rändepoliitika sidususe parandamiseks, ja toonitab vajadust tervikliku lähenemisviisi 

järele, et leida kestlikud, pikaajalised ja sidusad lahendused, mille aluseks on 

rahvusvahelised inimõiguste standardid ja põhimõtted, ja et samal ajal tegeletaks 

pagulaskriisi algpõhjustega; rõhutab, et rändajate ja pagulaste kaitsmiseks kooskõlas 

inimõigustepõhise ELi poliitikaga on vaja solidaarsust; toonitab sellega seoses, kui 

tähtis on eristada pagulasi ja rändajaid; 

50. rõhutab asjaolu, et konfliktid, sõjad, valitsemisvead ning inimõiguste ja demokraatia 

eiramine on rände, sealhulgas sundrände peamised põhjused; rõhutab, et vastuvõtvad 

riigid peaksid tagama täieliku juurdepääsu tasuta riiklikule ja kvaliteetsele haridusele 

ning tervishoiuteenustele, sealhulgas seoses seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 

seonduvate õigustega, tööturule ja eluasemele, mis vastab pagulaste vajadustele; 

toonitab, et rändajate ja pagulaste soov integreeruda koos nõuetekohase 

heaolupoliitikaga on integratsiooni võti; palub ELi suurendada jõupingutusi, et toetada 

Liibanoni ja Jordaaniat, kes annavad peavarju enneolematult suurele hulgale 
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pagulastele, kes seisavad sageli silmitsi mitmekordsete ohtudega; 

51. rõhutab vajadust tugevdada koostööd päritolu- ja transiidiriikidega, et hõlbustada nii 

rändevoogude struktureeritud juhtimist kui ka meetmete võtmist väljarände algpõhjuste 

käsitlemiseks; toonitab rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate 

rühmade vastu võitlemise määravat tähtsust; toob esile, et EL peab ergutama 

asjaomaseid riike ühinema rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise tõkestamist 

käsitleva Palermo protokolliga; tuletab meelde Valletta tippkohtumisel kokku lepitud 

kohustusi; 

52. rõhutab pakilist vajadust koostada ja kehtestada terviklik, ühtne ja hästi kooskõlastatud 

ühine Euroopa varjupaigasüsteem, mis jagaks vastutuse liikmesriikide vahel; 

53. kutsub ELi ja liikmesriike üles tagama täieliku läbipaistvuse kolmandatele riikidele 

rändealaseks koostööks eraldatud vahendite osas ja teavitama võetud kaitsemeetmetest, 

tagamaks, et sellest koostööst ei saa otseselt või kaudselt kasu inimõiguste rikkumisse 

kaasatud julgeoleku- ja kohtusüsteemid ning politsei; 

54. võtab teadmiseks komisjoni hiljutise ettepaneku koostada turvaliste päritoluriikide 

nimekiri, muutes sellega varjupaigamenetluste direktiivi; 

55. tunnistab, et liidu tagasisaatmissüsteemi on vaja muuta tulemuslikumaks, arvestades 

asjaolu, et kolmandate riikide kodanikest, kellele anti korraldus liidust lahkuda, saadeti 

2014. aastal tulemuslikult tagasi 36 %; 

56. on seisukohal, et tagasivõtmise tõhustamiseks ning tagasisaatmise järjepidevuse 

tagamiseks Euroopa tasandil tuleb võtta vastu uued ELi tagasivõtulepingud, mis oleksid 

liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud kahepoolsete lepingute suhtes 

ülimuslikud; 

57. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et tagasisaatmisdirektiivi rakendamine 

toimub koos selliste menetluste, normide ja põhiliste inimõiguste järgimisega, mis 

võimaldavad ELil tagada tagasipöördujate inimliku ja inimväärse kohtlemise kooskõlas 

välja- või tagasisaatmise lubamatuse põhimõttega; nõuab tungivalt, et EL ja 

liikmesriigid pööraksid erilist tähelepanu võimaliku poliitilise tagakiusamisega seotud 

varjupaiga taotlemise juhtumitele, et vältida tagasisaatmist, millega võib kaasneda 

inimõiguste rikkumine päritoluriigis või kolmandas riigis; 

58. kordab oma üleskutset ELile tagada, et kõigi rändevaldkonna koostööd ja tagasivõttu 

käsitlevate lepingute puhul ELi-väliste riikidega järgitaks rahvusvahelisi inimõigusi, 

pagulasi käsitlevat õigust, rahvusvahelist mereõigust ning ELi põhimõtteid ja väärtusi; 

kutsub liikmesriike üles järgima tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse rahvusvahelist 

põhimõtet vastavalt rahvusvahelisele õigusele; palub, et järelevalvemehhanismid 

integreeritaks viisil, mis võimaldab hinnata inimõiguste mõju rändealasele koostööle 

kolmandate riikidega ja piirikontrolli meetmeid; rõhutab, et inimõigused tuleb 

peavoolustada Frontexi kõigis toimingutes ja nende suhtes tuleb teha järelevalvet; palub 

ELil osaleda aktiivselt aruteludes mõiste „kliimapõgenik“ üle, sealhulgas selle 

võimaliku õigusliku määratluse üle rahvusvahelises õiguses; 

59. nõuab lisaks klauslit, milles osutatakse, et sellised lepingud võib peatada, kuni osalised 
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annavad tegelikkuses piisavaid tagatisi varjupaigataotluste individuaalse läbivaatamise 

ja üldisemalt rändajate, varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõiguste austamise kohta; 

60. tuletab meelde vajadust järgida tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet Euroopa 

ja rahvusvahelistes vetes, nagu kinnitas Euroopa Inimõiguste Kohus ja on sätestatud 

kehtivates ELi õigusaktides; tuletab meelde komisjoni kohustust töötada välja 

nõuetekohased seaduslikud ja turvalised rändekanalid ning kaitsta samal ajal paremini 

ELi välispiire; kutsub ELi ja arenenumaid kolmandaid riike üles sõlmima 

partnerluslepinguid kolmandate riikidega, et soodustada perekondade taasühinemist ja 

liikuvust kõikidel pädevustasemetel, sealhulgas kõige vähem kvalifitseeritute hulgas; 

61. kutsub liikmesriike üles austama ja täies mahus rakendama vastu võetud ELi ühist 

varjupaigapaketti ja rännet käsitlevaid ühiseid õigusakte, et eelkõige kaitsta selliseid 

haavatavaid varjupaigataotlejaid nagu lapsi, naisi, eakaid ja LGBTI-inimesi vägivalla ja 

diskrimineerimise eest varjupaigamenetluses, ning andma liikmesriikidele nõuetekohast 

koolitust, et võimaldada asjakohaseid ja mõistlikke menetlusi; palub liikmesriikidel 

osaleda ümberasustamisprogrammides, võimaldades perede taasühinemist ja andes 

humanitaarviisasid; rõhutab, kui oluline on kaotada haldus- ja poliitilised tõkked 

ümberpaigutamiskohustuse täitmise kiirendamiseks; mõistab, et peab toimuma nende 

inimeste turvaline tagasisaatmine, kel pärast varjupaigataotluse individuaalset 

läbivaatamist ei ole õigust liidus kaitset saada; 

62. on väga mures üha kasvava arvu lastest pagulaste ning saatjata, kadunud või vanematest 

eraldatud laste olukorra pärast; nõuab tungivalt, et liikmesriigid seaksid esmatähtsaks 

saatjata alaealiste kiire taasühinemise oma pereliikmetega; rõhutab, kui oluline on 

tagada ELi programmide raames laste juurdepääs tervishoiule ja haridusele, et kaotada 

rände algpõhjused; palub riikidel lõpetada laste kinnipidamine ning võtta kõigis 

menetlustes arvesse lapse parimaid huve ja tagada laste kaitsmine vastavalt 

rahvusvahelisele õigusele; rõhutab, kui oluline on eraldada piisavaid vahendeid 

pagulastest ja rändajatest laste kaitsmiseks vägivalla, ärakasutamise ja väärkohtlemise 

eest; palub komisjonil tagada, et saatjata alaealised ei kaoks, ning luua strateegia, et 

vältida tulevikus rändajatest saatjata alaealiste kadumist ELi territooriumil ja selgitada 

välja kadunud laste asukoht; 

63. tunnistab, et LGBTI-inimeste sekka kuuluvaid varjupaigataotlejaid ohustab nende 

teekonnal ja saabudes riiki, kus nad varjupaika taotlevad, sageli lisaoht ahistamise, 

tõrjutuse, seksuaalvägivalla või muu vägivalla vormi kujul; tuletab meelde, et paljudes 

kolmandates riikides, mida loetakse varjupaigataotlejatele ohutuks, diskrimineeritakse 

LGBTI-inimesi, või on homoseksuaalsus koguni kriminaalkorras karistatav; rõhutab, et 

haavatavad rühmad vajavad täiendavaid kaitsemeetmeid, ja palub riikidel tagada, et 

LGBTI-pagulasi kaitstakse rahvusvahelises humanitaarõiguses nõutud korras; 

64. rõhutab, kui oluline on investeerida ennetusmeetmetesse eelkõige integreerimise ja 

sotsiaalse kaasamise strateegiate väljatöötamise kaudu; rõhutab vajadust rakendada 

konkreetselt tagasipöördujatele suunatud deradikaliseerumise ja taasintegreerumise 

programme; 

65. juhib tähelepanu pagulaste keerulisele olukorrale Süüriaga piirnevates riikides ning 

rõhutab, et on oluline, et EL teeks kõik endast oleneva, et aidata kaasa sellele, et nendes 

riikides olevatel pagulastel oleks tagatud inimväärne elukeskkond, sealhulgas eelkõige 
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ligipääs tervishoiule, haridusele ning võimalus töötada; 

66. juhib tähelepanu riigisiseste põgenike kohutavale olukorrale, eelkõige riigisiseste 

põgenike tohutule arvule Iraagis ja Süürias, samuti riigisiseste põgenike üha kasvavale 

arvule Ukrainas, mis 2015. aastal moodustas kokku juba 1,4 miljonit; rõhutab, et iga 

piirkonna pagulasi käsitlevates programmides tuleb tunnistada ka riigisiseste põgenike 

olemasolu ja arvestada nende võimaliku saatusega; kutsub komisjoni, liikmesriike ja 

rahvusvahelist üldsust üles võtma meetmeid, et parandada nende olukorda kohapeal 

ning tagada ümberasustatud isikutele eluase, toit ning juurdepääs tervishoiule ja 

haridusele; 

67. tuletab meelde, et riigisisese ümberasustamise järelevalvekeskuse (Internal 

Displacement Monitoring Centre, IDMC) andmetel asustati üksnes 2015. aasta jooksul 

keskkonnakatastroofide tagajärjel ümber 19,3 miljonit inimest; tuletab meelde, et need 

ümberasustamised toimuvad eelkõige lõunapoolsetes piirkondades; juhib tähelepanu 

asjaolule, et 85 % nendest ümberasustamistest toimuvad arenguriikides, peamiselt ühe 

riigi või riigi osa piires; 

Inimkaubandus 

68. palub ELil seada inimkaubanduse vastane võitlus oma välispoliitikas esmatähtsaks, 

tegeledes nii selle nähtuse nõudluse kui ka pakkumise poolega, pöörata erilist 

tähelepanu ohvrite kaitsele ning tugevdada suhtlust ja koostööd asjaomaste 

inimkaubanduse vastases võitluses osalejatega; kordab, et kõik liikmesriigid peavad 

rakendama ELi direktiivi 2011/36/EL ja inimkaubanduse kaotamist käsitlevat ELi 

strateegiat; 

69. tuletab meelde, et kuritegelikud võrgustikud kasutavad ära üha kasvavat rändesurvet, 

ohutute rändekanalite puudumist ning rändajate ja pagulaste, eriti naiste, tüdrukute ja 

laste haavatavust, kasutades neid ära ebaseadusliku üle piiri toimetamise, 

inimkaubanduse, orjastamise ja seksuaalse ärakasutamise eesmärgil; 

70. nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid pööraksid tähelepanu inimkaubanduse või 

ebaseadusliku üle piiri toimetamise käigus toimunud rikkumiste ja ärakasutamise 

ohvriteks langenud pagulaste ja rändajate tuvastamisele; palub sellega seoses koolitada 

piirivalveametnikke, et tagada asjakohane tuvastamine, mis on hädavajalik selleks, et 

ohvrid saaksid kasutada oma seaduslikke õiguseid; 

71. väljendab heameelt operatsioonile Triton ja ühisoperatsioonile Poseidon eraldatud 

vahendite suurendamise üle; võtab teadmiseks EUNAVFOR MED operatsiooni Sophia 

alustamise, et võidelda Vahemerel inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajate ja 

inimkaubitsejate vastu, ning toetab liidu välispiiride haldamise tugevdamist; 

72. kutsub ELi ja selle liikmesriike üles ratifitseerima kõigi võõrtöötajate ja nende 

pereliikmete õiguste kaitse rahvusvahelise konventsiooni ja seda rakendama; 

Arengu, demokraatia ja inimõiguste vahelised seosed 

73. väljendab sügavat muret maailma teatavates piirkondades suureneva äärmise vaesuse ja 

ebavõrdsuse pärast, mis takistab kõigi inimõiguste täielikku kasutamist; on veendunud, 
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et inimõiguste ja arenguõiguse austamine on tihedalt seotud; rõhutab, et inimõiguste – 

sealhulgas majanduslike ja sotsiaalsete õiguste – austamine, sooline võrdõiguslikkus, 

hea valitsemistava, demokraatia ja õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine, rahu ja 

julgeolek on vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamise eeltingimus; 

74. kiidab heaks säästva arengu tegevuskava aastani 2030; rõhutab, et ELi arengukoostöös 

kolmandate riikidega tuleks püüda luua sotsiaalsete ja majanduslike õiguste teostamist 

soodustavat rahvusvahelist keskkonda, ning nõuab ÜRO 1986. aasta arenguõiguse 

deklaratsiooni rakendamist; tuletab meelde ELi toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud 

poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtte suurt tähtsust inimõiguste austamise 

saavutamise seisukohalt; kutsub ELi üles tagama, et poliitikavaldkondade arengusidusus 

muudetakse vajalike suuniste, mõjuhinnangute ning järelevalve- ja 

aruandlusmehhanismide abil reaalsuseks nii liidu kui ka liikmesriikide poliitikas; on 

veendunud, et poliitikavaldkondade arengusidususe rakendamine, mis on sätestatud ELi 

toimimise lepingu artiklis 208, ja selgelt määratletud tulemusraamistikud kõikides ELi 

vahendites ja inimõiguste mehhanismides on äärmiselt vajalikud, et täita 2030. aasta 

tegevuskava, tagada tõrjutud ja haavatavate rühmade kaasatus ning peavoolustada 

inimõigustepõhist lähenemisviisi; nõuab õigustepõhise lähenemisviisi rakendamisel 

sidususe ja kooskõlastamise tõhustamist kõikide ELi välispoliitika meetmete ja 

vahendite puhul; kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid oma pädevuse ulatuses ning 

täitma selles valdkonnas arenguga seotud kohustused, mille EL on oma poliitikas 

eesmärgiks seadnud; kutsub komisjoni üles hindama õigustepõhise lähenemisviisi 

kasutamist delegatsioonide töös ning esitama parlamendile nimetatud hindamise 

ülevaate; 

75. tuletab meelde, et ELi arengupoliitikas võeti kasutusele õigustepõhine lähenemisviis, et 

integreerida inimõigused arengut toetavasse ELi tegevusse, mis hõlmab korraldusi nii 

peakorteri tasandil kui ka kohapeal, eesmärgiga ühitada inimõigusi ja arengukoostöö 

valdkonna tegevust; nõuab õigustepõhise lähenemisviisiga seotud meetmete senisest 

ulatuslikumat levitamist ELi partnerite hulgas, sealhulgas kohalikes omavalitsustes, 

kodanikuühiskonnas ja erasektoris ning komisjoni tugevat kontrolli meetmete 

rakendamise üle; 

76. on seisukohal, et kõikide isikute inimõigused tuleb säästva arengu tegevuskava 2030 

kõikide eesmärkide ja sihtide saavutamisel seada siduvaks märksõnaks; nõuab, et 

riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil kehtestataks selline säästva arengu eesmärkidel 

põhinev näitajate raamistik, mis oleks kaasav, õigustele tuginev ning mille puhul 

võetaks arvesse inimõigusi, et tagada selles osas range läbipaistvus ja aruandekohustus, 

et arengule eraldatud vahendid jõuaksid ka tegelikult abivajajateni; 

77. kinnitab, et kiiresti on vaja nõuetekohaselt tegeleda vaesuse ülemaailmse probleemiga 

ning alatoitlusega seotud ja tähelepanuta jäetud haigustega; nõuab ulatuslikku 

pikaajalist poliitilist strateegiat ja tegevuskava ülemaailmse tervise, innovatsiooni ja 

ravimitele juurdepääsu kohta, mis hõlmab muu hulgas investeerimist teadus- ja 

arendustegevusse, et tagada õigus elatustasemele, millest piisab iga inimese tervise ja 

heaolu jaoks, ilma diskrimineerimiseta rassi, usu, poliitiliste veendumuste, 

majandusliku või sotsiaalse olukorra, soolise identiteedi või seksuaalse sättumuse 

alusel; 
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78. on mures mis tahes püüete pärast kasutada vaesuse leevendamiseks ja arengu 

edendamiseks ettenähtud rahalisi vahendeid, millega viiakse ühtlasi konkreetselt ellu 

poliitikameetmeid, mis lõppkokkuvõttes aitavad kaasa inimõiguste kaitsele, selliste 

eesmärkide rahastamiseks, mis ei ole arenguga seotud; toonitab, et arenguabi eesmärk 

peaks olema vaesuse leevendamine, ja et sellest ei tohiks saada vaid rände kontrollimise 

vahend, ning tuletab meelde, kui oluline on rahu, õiguskaitset ja tõhusaid institutsioone 

käsitlev säästva arengu eesmärk 16 püüdlustes parandada inimõigusi ja tulemuslikku 

demokraatlikku valitsemistava; usub, et ELi abi läbipaistvuse ja abisaavate riikide 

vastutuse tagamiseks tuleks kõikides arenguprogrammides võtta kasutusele 

korruptsioonivastane klausel, ja et ELi välispoliitika peamised eesmärgid peaksid olema 

õigusriigi põhimõtete kinnistamine, hea valitsustava, institutsioonilise võimekuse 

edendamine eelarvetoetuse abil, demokraatlik osalemine ja esinduslik otsustusprotsess, 

stabiilsus, sotsiaalne õiglus ning kaasav ja jätkusuutlik majanduskasv, mis võimaldab 

toodetud rikkuse õiglast jaotamist; hoiatab populismi, ekstremismi ja põhiseaduse 

rikkumise juhtude eest, millega legitimeeritakse inimõiguste rikkumisi; 

79. märgib humanitaarabi jätkuvat rahastamispuudujääki humanitaarvajaduste suurenemise 

tõttu ja Maailma Toiduprogrammi probleeme, mis on viinud toidutarnete 

vähendamiseni; nõuab, et ÜRO liikmesriigid, EL ja selle liikmesriigid täidaksid 

vähemalt juba võetud rahalisi kohustusi; täheldab sellega seoses, et enamik ELi 

liikmesriike ei ole täitnud oma kohustust eraldada 0,7 % SKPst arenguabiks, kuid 

tunneb heameelt ELi võetud kohustuste üle humanitaarabi ja tsiviilkaitse vallas, kus EL 

ja selle liikmesriigid on suurim abiandja; 

80. väljendab heameelt uue välisinvesteeringute kava ja Aafrika usaldusfondi üle, mille 

eesmärk on tegeleda vaesuse, ebavõrdsuse ja õigusliku aluseta rände algpõhjustega, 

luues jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohti, ning ergutada inimõiguste austamist ja 

erainvesteeringuid Aafrikas ja ELi naabruses; palub, et Euroopa Regionaalarengu Fond 

võetaks ajutiselt kasutusele ELi naaberriikides, et aidata kaasa nende stabiliseerimisele; 

81. väljendab heameelt selle üle, et ELi aastaaruandesse inimõiguste ja demokraatia kohta 

maailmas 2015. aastal lisati arengut käsitlev peatükk, ning nõuab, et see saaks tavaks ka 

järgmiste aastate aruannete puhul. 

Kaubandus, äritegevus ja inimõigused 

82. nõuab ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete kiiret, tulemuslikku ja 

terviklikku rakendamist; nõuab tungivalt, et kõik ÜRO liikmesriigid, sealhulgas ELi 

liikmesriigid, töötaksid välja riiklikud tegevuskavad ja rakendaksid neid; on seisukohal, 

et kaubandus ja inimõigused võivad käia käsikäes ning äriringkondadel on inimõiguste 

ja demokraatia edendamisel oluline roll; 

83. kordab uuesti tungivat vajadust pidevalt, tulemuslikult ja sidusalt tegutseda kõigil 

tasanditel, sealhulgas riigi, ELi ja rahvusvahelisel tasandil, et rahvusvaheliste 

äriühingute inimõigusrikkumisi ja korruptsiooni tõhusalt käsitleda siis, kui see toimub, 

ning tagada, et neid äriühinguid saaks vastutusele võtta, tegeledes muu hulgas ettevõtete 

eksterritoriaalsest mõõtmest ja käitumisest tulenevate õiguslike probleemidega; 

84. kutsub ÜROd ning ELi ja selle liikmesriike üles tõstatama rahvusvaheliste ja Euroopa 

ettevõtetega maa hõivamise ning maaomandiõiguste kaitsjate kohtlemise küsimust, 
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kuna nad langevad sageli tagakiusamise, sealhulgas ähvarduste, ahistamise, meelevaldse 

vahistamise, kallaletungide ja mõrvade ohvriks; 

85. väljendab suurt heameelt selle üle, et on alustatud siduva ÜRO äritegevuse ja 

inimõiguste lepingu ettevalmistamist; peab seda protsessi takistavat käitumist 

kahetsusväärseks ning kutsub ELi ja selle liikmesriike üles läbirääkimistes 

konstruktiivselt osalema; 

86. tuletab meelde riikide ja ettevõtete erinevat, kuid vastastikku täiendavat rolli 

inimõiguste kaitsmisel; tuletab tungivalt meelde, et inimõiguste rikkumise korral peavad 

riigid tagama ohvrite juurdepääsu tõhusale õiguskaitsele; tuletab sellega seoses meelde, 

et inimõiguste järgimine kolmandate riikide poolt, sealhulgas tõhusa õiguskaitse 

tagamine kõigile niisuguste rikkumiste ohvritele, on väga oluline osa ELi välissuhetest 

nende riikidega; kiidab heaks asjaolu, et ELil on olnud juhtiv roll mitme ülemaailmse 

vastutuse algatuse läbirääkimistel ja rakendamises, mis käib käsikäes rahvusvaheliste 

standardite edendamise ja austamisega; väljendab heameelt nõukogu 20. juunil 2016. 

aastal vastu võetud järelduste üle äritegevuse ja inimõiguste kohta ning selle üle, et 

järeldustes kutsutakse üles lisama äritegevust ja inimõigusi käsitlevatesse riiklikesse 

tegevuskavadesse juurdepääsu õiguskaitsevahenditele; 

87. kordab, et tähelepanu tuleb juhtida konkreetsetes sektorites peamiselt kohalikul ja 

piirkondlikul tasandil tegutsevate VKEde eriomadustele; peab seetõttu oluliseks, et liidu 

poliitikas, mis käsitleb ettevõtja sotsiaalset vastutust, sealhulgas vastavates riiklikes 

tegevuskavades, võetaks nõuetekohaselt arvesse VKEde erivajadusi, järgitaks põhimõtet 

„kõigepealt mõtle väikestele“ ning tunnustataks VKEde mitteametlikku ja intuitiivset 

lähenemisviisi ettevõtja sotsiaalsele vastutusele; väljendab taas vastuseisu kõigile 

meetmetele, mis võivad tekitada VKEdele täiendavaid haldus- või rahalisi piiranguid, 

ning toetab meetmeid, mis võimaldavad VKEde ühistegevust; 

88. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada äritegevuse ja inimõigustega seoses poliitika 

sidusus kõikidel tasanditel, eriti seoses liidu kaubanduspoliitikaga; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles korrapäraselt teada andma meetmetest, mida äritegevuse kontekstis on 

võetud inimõiguste tõhusa kaitse tagamiseks; 

89. kordab oma kindlat nõuet inimõigusi käsitlevate klauslite süstemaatiliseks lisamiseks 

kõikidesse rahvusvahelistesse lepingutesse, sealhulgas ELi ja kolmandate riikide vahel 

sõlmitud ja sõlmitavatesse kaubandus- ja investeerimislepingutesse; peab lisaks 

vajalikuks kehtestada enne raamlepingu sõlmimist eelneva kontrolli mehhanismid, mis 

moodustavad lepingu põhielemendi ja mille olemasolu on lepingu sõlmimise 

tingimuseks, ning järelkontrolli mehhanismid, mis võimaldavad nimetatud klauslite 

rikkumise korral võtta konkreetseid meetmeid, nagu lepingu inimõigusklauslites ette 

nähtud asjakohased sanktsioonid, sealhulgas lepingu (ajutine) peatamine; 

90. nõuab mehhanismide kehtestamist, mille eesmärk on tagada inimõiguste järgimine nii 

riikide kui ka äriühingute poolt, ning kaebuste lahendamise mehhanismide kehtestamist 

nende inimeste jaoks, kelle õigusi kaubandus- ja investeerimislepingutega rikutakse; 

91. võtab teadmiseks komisjoni 28. septembri 2016. aasta seadusandliku ettepaneku, 

millega muudeti määrust (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord 

kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi 
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kontrollimiseks) ning mille eesmärk on seda korda tugevdada, arvestades, et teatavaid 

kaupu ja tehnoloogiat võidakse kuritarvitada, et toime panna tõsiseid inimõiguste 

rikkumisi; 

92. tunneb heameelt kokkuleppe üle uuendada ELi ekspordikontrolli seoses kaupadega, 

mida võidakse kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, 

ebainimlikuks või inimväärikust alandavaks kohtlemiseks ja karistamiseks, ning kutsub 

üles neid tähtsaid õigussätteid tulemuslikult ja täielikult rakendama; ergutab ELi ja 

liikmesriike julgustama kolmandaid riike kaaluma sarnaste õigusaktide vastuvõtmist 

ning käivitama algatust piinamise ja surmanuhtluse täideviimise vahendeid käsitleva 

rahvusvahelise raamistiku edendamiseks; väljendab heameelt algatuse üle võtta vastu 

määrus konfliktipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlike tarneahelate 

hoolsuskohustuse süsteemi loomise kohta; väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle 

ajakohastada kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kontrollimist käsitlevaid 

õigusakte; rõhutab, et inimõigused on ekspordilubade väljastamise kriteeriumina 

Euroopa Parlamendi jaoks esmatähtsad, ja palub liikmesriikidel saavutada lõpuks 

kokkulepe, et liikuda tänapäevasema, paindlikuma ja inimõigustel põhineva 

ekspordipoliitika suunas; palub liikmesriikidel rakendada rangemat ja suuremal määral 

inimõigustel põhinevat relvaekspordikontrolli, eriti kui tegemist on riikidega, mille 

puhul on tõendatud riigisisesed vägivaldsed repressioonid ja inimõiguste rikkumised; 

93. väljendab heameelt selle üle, et komisjon võttis vastu uue kaubandusstrateegia 

„Kaubandus kõigile“, milles ta püüab integreerida inimõigusi kaubanduspoliitikaga ja 

kasutada ELi kui kaubandusühenduse positsiooni inimõiguste edendamiseks 

kolmandates riikides; rõhutab, et see eeldab kaubanduse ja välispoliitika algatuste 

täielikku järjekindlust ja üksteise täiendamist, sealhulgas tihedat koostööd eri 

peadirektoraatide, Euroopa välisteenistuse ja liikmesriikide ametiasutuste vahel; võtab 

teadmiseks komisjoni kavatsuse tugevdada Euroopa majanduspoliitikat ja rõhutab, et 

kaubanduspoliitika peaks ühtlasi toetama kolmandate riikide kestlikku majanduskasvu; 

palub komisjonil kaasata kõik sidusrühmad arutelusse õigusraamistiku ja äritegevusega 

seotud kohustuste üle riikides, kus avaliku ja erasektori investeeringud tõenäoliselt 

suurenevad; palub tungivalt, et komisjon tagaks EIP toetatavate projektide kooskõla ELi 

poliitikaga, ja soovitab parandada järelkontrolli EIP toetatavate projektide 

majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju hindamiseks; 

94. kiidab heaks uue kestlikku arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra (GSP+) 

määruse, mis jõustus 1. jaanuaril 2014, ning peab seda ELi peamiseks 

kaubanduspoliitika õigusaktiks inim- ja tööõiguste, keskkonnakaitse ja hea 

valitsemistava edendamisel haavatavates arenguriikides; rõhutab, et GSP+ 

kaubandussoodustused sõltuvad sisuliselt ja õiguslikult rahvusvaheliste 

inimõiguskonventsioonide jätkuvast rakendamisest; väljendab heameelt komisjoni 

avaldatud esimese kahe aasta aruande üle, mis käsitleb kestlikku arengut ja head 

valitsemistava stimuleeriva erikorra rakendamise tulemusi, ja aruande avaldamisele 

eelnenud arutelu üle parlamendiga; märgib, et mitme GSP+ erikorraga riigi puhul on 

teatatud peamiste tööstandardite korduvatest rikkumistest, ja nõuab tungivalt GSP+ 

tõelist jõustamist; palub komisjonil uurida võimalust lisada GSP+ staatuse saamiseks 

vajalike konventsioonide nimekirja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut, 

ning kutsub GSP+ erikorraga liituda soovivaid riike, kes ei ole statuudi liikmed, statuuti 

ratifitseerima; 
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95. peab kiiduväärseks asjaolu, et 14 riigile on 1. jaanuaril 2014 jõustunud GSP+ raames 

antud eriti kasulikud kaubandussoodustused, ning samuti tungivalt soovitatud vastavust 

27 rahvusvahelisele konventsioonile (sh põhiliste inim- ja tööõiguste konventsioonid); 

96. kordab kindlat nõuet koostada kõigi kaubandus- ja investeerimislepingute sõlmimise eel 

põhjalikud inimõiguste mõjuhinnangud, kus võetakse sisuliselt arvesse 

kodanikuühiskonna arvamusi; 

97. kiidab heaks uute suuniste vastuvõtmise inimõigustele avalduva mõju analüüsimiseks 

kaubandusega seotud poliitikaalgatuste mõju hindamisel1, kuid on sügavalt mures 

inimõiguskaalutluste kvaliteedi pärast ELi ja Myanmari investeeringute kaitsmise 

lepingu kestlikkuse mõjuhinnangus ja samuti selle pärast, et komisjon ei koostanud 

hinnangut ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu mõju kohta inimõigustele; kordab 

oma toetust terviklikule hindamisele nende lepingute järelhindamise raames; 

98. palub ELil lisada usu- ja veendumusvabaduse austamist käsitlev näitaja inimõigustele 

avalduva mõju hindamisse, mis tehakse enne, kui EL otsustab uusi kaubandus- ja 

investeerimislepinguid sõlmida; 

Sport ja inimõigused 

99. tunneb muret selle pärast, et riikidele, kus inimõiguste olukord on väga halb, 

usaldatakse suurte spordiürituste korraldamine, nagu jalgpalli maailmameistrivõistlused 

2018. aastal Venemaal ja 2022. aastal Kataris ning 2022. aasta olümpiamängud 

Pekingis, samuti muretseb selliste spordiüritustega kaasnevate inimõigusrikkumiste 

pärast, kaasa arvatud elanike sunniviisiline väljatõstmine ilma nendega konsulteerimata 

või neile hüvitist maksmata, haavatavate rühmade, nagu laste ja võõrtöötajate 

ärakasutamine, mis võib endast kujutada orjapidamist, ning niisuguseid inimõiguste 

rikkumisi taunivate kodanikuühiskonna organisatsioonide vaikimasundimine; palub 

Rahvusvahelisel Olümpiakomiteel ja Rahvusvahelisel Jalgpalliföderatsioonil ühtlustada 

oma tavad spordi ideaalidega, kehtestades kaitsemeetmed, et ennetada suurte 

spordiüritustega seotud inimõiguste rikkumisi, neid jälgida ja tagada 

õiguskaitsevahendid; nõuab, et töötataks välja ELi spordi ja inimõiguste valdkonna 

poliitiline raamistik; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles suhtlema riiklike 

spordialaliitude, ettevõtjate ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega seoses nende 

osalemise üksikasjadega sellistel üritustel; 

Puuetega inimesed 

100. väljendab heameelt ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava (2015–2019) 

käsitlevate nõukogu suuniste uute eesmärkide nr 12 ja nr 16, eriti eesmärgi nr 16 

alapunkti f üle ning kutsub komisjoni üles tagama, et kolmandate riikidega peetavates 

inimõigusdialoogides süstemaatiliselt käsitletaks puuetega inimeste õiguste 

konventsiooni rakendamist; märgib, et diskrimineerimiskeeldu käsitlevates püüdlustes 

tuleb arvesse võtta puuetega inimeste erivajadusi; nõuab tungivalt, et põhjalikult 

uuritaks puuetega seotud projektide tõhusust ning puuetega inimesi esindavate 

organisatsioonide nõuetekohast kaasamist nende projektide kavandamisse ja 

                                                 
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf
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rakendamisse; 

101. palub liikmesriikidel tagada, et puuetega inimestel oleks avalikes kohtades tegelik 

liikumisvabadus ning seega võrdsed võimalused avalikus elus osalemiseks; 

102. nõuab tungivalt puuetega inimeste inimõigustega arvestamist kõigis ELi välispoliitika 

valdkondades ja meetmetes, eriti ELi rände- ja pagulaspoliitikas, täites nõuetekohaselt 

nende erivajadusi, kuna nad kannatavad mitmekordse diskrimineerimise all; tuletab 

meelde, et puuetega naised ja lapsed kogevad mitmekordset diskrimineerimist ning neid 

ohustab sagedasti rohkem vägivald, kuritarvitamine, väärkohtlemine või ärakasutamine; 

toetab kindlalt soovitust arvestada soolist mõõdet kõigis ELi puuetega inimeste 

strateegiates, sealhulgas välispoliitikas ja -tegevuses; 

103. ergutab komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 

esindajat toetama ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimis- ja 

rakendusprotsessi nendes riikides, kus seda ei ole veel ratifitseeritud või rakendatud; 

märgib, et EL peaks puuetega inimeste õiguste konventsiooni tõhusa liidusisese 

rakendamisega teistele eeskujuks olema; nõuab, et EL juhiks kaasava säästva arengu 

tegevuskava 2030 rakendamist, sest nii oleks tagatud, et kedagi ei jäeta kõrvale, mida 

on soovitanud puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee oma lõppjäreldustes 

konventsiooni ELis rakendamise läbivaatamise kohta; 

Naiste ja laste õigused 

104. kiidab heaks soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava (2016–2020) vastuvõtmise, kus 

esitatakse põhjalik loetelu meetmetest, mille eesmärk on parandada naiste olukorda 

seoses võrdsete õiguste ja naiste mõjuvõimu suurendamisega; rõhutab, et seda 

tegevuskava tuleks rakendada koos inimõiguste ja demokraatia tegevuskavaga, et 

tagada naiste õiguste tunnustamine; kiidab samuti heaks dokumendi „Strateegiline 

kohustus soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016–2019“ vastuvõtmise, 

millega edendatakse soolist võrdõiguslikkust ja naiste õigusi kogu maailmas; kinnitab 

veel kord, et naiste õigusi ei tohi eirata mis tahes usu või veendumusega seotud keelu 

tõttu; nõuab, et EL teeks suuremaid jõupingutusi naiste õiguste valdkonna kohustuste ja 

lubaduste täitmisel naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva 

konventsiooni, Pekingi tegevusprogrammi, rahvastikku ja arengut käsitleva Kairo 

deklaratsiooni ja asjaomaste tulemuste läbivaatamiste ning säästva arengu eesmärkide 

raames; rõhutab, kui oluline on hoiduda õõnestamast Pekingi tegevusprogrammi ja 

Kairo tegevuskava eesmärke, mis puudutavad juurdepääsu haridusele ja tervishoiule, 

mis on põhiline inimõigus, ning seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduvate õiguste 

kaitset, ning tagada, et sõjas vägistamisohvriks langenud naistele pakutakse vajalikku 

turvalist arsti- ja psühholoogilist abi ja teenuseid, sealhulgas võimalust teha aborti, nagu 

on ette nähtud rahvusvahelises humanitaarõiguses; juhib tähelepanu sellele, et 

pereplaneerimine, emade tervis, rasestumisvastaste vahendite lihtne kättesaadavus ja 

ohutu abort ning kõigi seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuste kättesaadavus on 

olulised tegurid, mis võimaldavad säästa naiste elu ning vähendada väikelaste ja naiste 

suremust; rõhutab vajadust seada need poliitikavaldkonnad kolmandate riikidega 

tehtava arengukoostöö keskmesse; rõhutab, et naiste ja tütarlaste õiguste kaitsmine, 

nende inimväärikuse tagamine ning nendevastase vägivalla ja diskrimineerimise 

kaotamine on nende inimõiguste teostamiseks hädavajalik; rõhutab, et igal inimesel on 
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õigus vabalt otsustada küsimuste üle, mis on seotud tema seksuaalsuse ning seksuaal- ja 

reproduktiivtervisega; tunnistab sellega seoses naiste ja tütarlaste võõrandamatut õigust 

iseseisvalt otsuseid teha, sealhulgas pereplaneerimise võimalusi kasutada; 

105. kinnitab veel kord, et mõistab hukka naiste ja tütarlaste mis tahes väärkohtlemise ja 

vägivalla nende vastu, samuti seksuaalvägivalla, kaasa arvatud varajase ja sunnitud 

abielu kahjuliku tava, naiste suguelundite moonutamise, ekspluateerimise ja orjuse, 

koduvägivalla ning seksuaalse vägivalla kasutamise sõjarelvana; on seisukohal, et 

naistevastane vägivald avaldub ka psühholoogiliselt, ja rõhutab vajadust integreerida 

soomõõdet, mis aitab muu hulgas suurendada naiste aktiivset osalemist humanitaarabis 

ning kaasata kaitsestrateegiaid seksuaal- ja soopõhise vägivalla vastu, samuti põhilisi 

tervishoiumeetmeid, mis hõlmavad seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud teenuseid; 

rõhutab, et komisjon ja liikmesriigid ei pea võitlema mitte ainult naistevastase vägivalla 

vastu, vaid nende prioriteediks peab olema ka juurdepääs haridusele ning võitlus 

tüdrukute ja poiste soostereotüüpide vastu varasest east alates; kutsub ELi ja 

liikmesriike üles viivitamata ratifitseerima Istanbuli konventsiooni, et tagada ELi sise- 

ja välistegevuse sidusus naiste- ja tüdrukutevastase vägivalla ning soolise vägivalla 

vastu võitlemisel; väljendab heameelt komisjoni 4. märtsil 2016. aastal tehtud 

ettepaneku üle ELi ühinemiseks Istanbuli konventsiooniga, mis on rahvusvahelisel 

tasandil esimene õiguslikult siduv vahend naistevastase vägivalla ennetamiseks ja 

tõkestamiseks; usub, et see muudab ELi sise- ja välispoliitikat tulemuslikumaks ja 

sidusamaks ning tugevdab ELi vastutust ja rolli naistevastase ja soolise vägivalla vastu 

võitlemisel rahvusvahelisel tasandil; nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu teeksid 

kõik endast oleneva, et võimaldada ELil konventsioon allkirjastada ja sõlmida, 

ergutades samal ajal 14 liikmesriiki, kes ei ole veel Istanbuli konventsiooni 

allkirjastanud ja ratifitseerinud, seda tegema ning tagama konventsiooni nõuetekohase 

rakendamise; osutab vajadusele tagada tervishoiutöötajatele, politseijõududele, 

prokuröridele, kohtunikele, diplomaatidele ja rahuvalvajatele nii ELis kui ka 

mitteliikmesriikides nõuetekohane koolitus, et aidata ja toetada vägivalla ohvreid, 

eelkõige naisi ja lapsi, konfliktiolukordades ja kohalikel operatsioonidel; 

106. väljendab sügavat muret pagulaslaagrites ja vastuvõtukeskustes viibivate naiste ja 

tütarlaste inimõiguste rikkumiste pärast, sealhulgas teatavaks saanud juhtumite pärast, 

kus on kasutatud seksuaalset vägivalda ning naisi ja lapsi on meestega võrreldes 

ebavõrdselt koheldud; nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus avaldaks kolmandatele 

riikidele survet rangemate eeskirjade ja heade tavade rakendamiseks; rõhutab vajadust 

tagada konfliktiolukorras väärkoheldud naiste ja laste juurdepääs tervishoiule ja 

psühholoogilisele abile kooskõlas rahvusvahelise õigusega, samuti vajadust tagada 

pagulaslaagrites, konfliktipiirkondades ning äärmisest vaesusest mõjutatud ja 

äärmuslike keskkonnaoludega piirkondades lastele haridustee jätkamise võimalus, 

tervishoiuteenused ja toiduga varustatus; 

107. märgib, et soolise vägivalla vastaste meetmetega tuleb samuti võidelda veebipõhise 

vägivalla, sealhulgas ahistamise, kiusamise ja hirmutamise vastu, ning püüda luua naiste 

ja tütarlaste jaoks turvaline veebikeskkond; 

108. kiidab heaks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2242 vastuvõtmise ja toetab selle 

resolutsiooni rakendamist, milles kõigi ülemaailmsete probleemide lahendamisel 

seatakse naised kesksele kohale ning nõutakse täiendavaid jõupingutusi naisküsimuste, 
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rahu ja julgeoleku tegevuskava integreerimiseks kõigisse rahuvalve mõõtmetesse; 

rõhutab, kui oluline on naiste võrdne, täielik ja aktiivne osalemine konfliktide 

ennetamises ja lahendamises ning rahuläbirääkimistes ja rahu ülesehitamise protsessis; 

soovitab kasutusele võtta kvoodisüsteemi, mis aitaks edendada naiste osalemist kõigil 

poliitilistel tasanditel; 

109. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et romad ja eriti roma naised kannatavad jätkuvalt 

laialdase diskrimineerimise ja romavastaste hoiakute all, mis toidavad ebasoodsate 

olude, väljajätmise, segregatsiooni ja tõrjumise ringi; kutsub ELi ja liikmesriike üles 

täielikult austama romade inimõigusi, tagades nende õiguse haridusele, 

tervishoiuteenustele, tööhõivele, eluasemele ja sotsiaalkaitsele; 

110. peab äärmiselt kahetsusväärseks soolise võrdõiguslikkuse puudumist poliitikasfääris ja 

naiste vähest esindatust poliitilises, sotsiaalses ja majanduslikus otsustusprotsessis, kuna 

sellega õõnestatakse inimõigusi ja demokraatiat; on seisukohal, et valitsused peaksid 

demokraatia ülesehitamise ja säilitamise protsessides püüdlema soolise 

võrdõiguslikkuse poole ja võitlema ühiskonnas toimuva diskrimineerimise kõigi 

vormide vastu; rõhutab, et valimisvaatlusmissioonide aruanded sisaldavad ELi 

poliitilise dialoogi jaoks kolmandate riikidega täpseid suuniseid, et suurendada naiste 

osalemist valimisprotsessis ja riigi demokraatlikus elus; 

111. taunib tõsiasja, et mõnedes riikides piiratakse ikka veel naiste osalemist valimistel; 

112. taunib tõsiasja, et kõikjal maailmas on naistel suuri raskusi inimväärsete töökohtade 

leidmisel ja säilitamisel, nagu näitab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) aruanne 

„Naised tööl 2016“; 

113. peab kahetsusväärseks, et ettevõtluses tegutsevaid naisi takistav nn klaaslagi, sooline 

palgalõhe ja ühiskonna tõrjuv suhtumine naiste ettevõtlusse on endiselt üleilmsed 

nähtused; nõuab algatusi, millega naiste mõjuvõimu veelgi suurendada, eelkõige 

füüsilisest isikust ettevõtjate ja VKEde valdkonnas; 

114. tuletab meelde, et hariduse, kutsekoolituse ja mikrokrediidi kättesaadavus on ülioluline 

vahend naiste mõjuvõimu suurendamiseks ja nende inimõiguste rikkumise 

ärahoidmiseks; 

115. ergutab naisi aktiivselt osalema ametiühingutes ja muudes organisatsioonides, sest see 

aitab suuresti kaasa sooliste aspektide arvestamisele töötingimustes; 

116. nõuab tungivalt, et liikmesriigid, komisjon ja Euroopa välisteenistus keskenduksid 

naiste majanduslikule ja poliitilisele emantsipatsioonile arengumaades, edendades 

nende osalemist ettevõtluses ning kohaliku ja piirkondliku arengu projektide 

rakendamises; 

117. palub komisjonil ja ELi liikmesriikidel rakendada sooteadlikku eelarvestamist kõigis 

asjaomastes ELi rahastamisprogrammides; 

118. nõuab investeerimist naistesse ja noortesse, kuna see on tõhus viis vaesuse ja eelkõige 

naiste vaesuse vastu võitlemiseks; 
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119. tunneb suur muret selle pärast, et kiiresti suurenev antimikroobikumiresistentsus on 

ilmselt kujunemas maailma levinuimaks surmapõhjuseks, mille ohvrid on eelkõige 

arenguriikide haavatavad ja nõrgad elanikud; palub komisjonil viivitamata koostada 

tõeliselt tõhus rahvatervise strateegia, mis hõlmab järgmist: 

– haiguste põhjuste, diagnoosimise ja resistentsete bakterite turismi ja kaubanduse 

kaudu levimise viiside kindlaksmääramine; 

– pidurdamatu bakteripuhangu korral võetavate optimaalsete rahvusvaheliste, riiklike ja 

piirkondlike hädaolukorrale reageerimise meetmete kindlaksmääramine ning selliste 

meetmete integreeritud ja kooskõlastatud ettevalmistamine; 

– kõigis maailma piirkondades antibiootikumide kasutamise suhtes rangeimate 

mahueeskirjade väljatöötamine koos asjakohaste ja mõjusate jõustamismeetmetega; 

– antimikroobikumiresistentsuse ohu kohta maailma suurima teavitamisprogrammi 

väljatöötamine ja elluviimine kõigi vahendite, eriti sotsiaalmeedia abil; 

Laste õigused 

120. kinnitab uuesti, et viivitamatult tuleb ülemaailmselt ratifitseerida ÜRO lapse õiguste 

konventsioon ja selle fakultatiivprotokollid ning neid tõhusalt rakendada, ning nõuab, et 

EL konsulteeriks süstemaatiliselt asjaomaste kohalike ja rahvusvaheliste lapse õiguste 

organisatsioonidega ning käsitleks kolmandate riikidega peetavates poliitilistes ja 

inimõigusdialoogides osalisriikide kohustust konventsiooni rakendada; tunneb heameelt 

asjaolu üle, et Lõuna-Sudaan ja Somaalia ratifitseerisid konventsiooni; kordab oma 

üleskutset, et komisjon ning komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja uuriksid viise ja vahendeid, mille abil EL saaks 

ühineda ÜRO lapse õiguste konventsiooniga; 

121. nõuab, et EL jätkaks ELi ja UNICEFi vahelise lapse õigusi käsitleva töövahendi „Laste 

õiguste integreerimine arengukoostöösse“ edendamist välisdelegatsioonide kaudu ning 

ELi delegatsioonide töötajate piisavat koolitamist selles valdkonnas; toob esile oma 

vanemate kodumaalt väljaspool sündinud laste registreerimata jätmise probleemi, mis 

on eriti tõsine seoses pagulastega, ja kutsub ELi üles kolmandate riikidega peetavates 

poliitilistes dialoogides vajaduse korral sellele küsimusele tähelepanu juhtima; palub 

komisjonil töötada välja vangistatud vanemate laste kaitsmise meetmed ja edendada 

neid rahvusvahelistel foorumitel, et lõpetada nende laste diskrimineerimine ja 

häbimärgistamine; rõhutab, et endiselt kannatavad miljonid lapsed alatoitumuse all, mis 

põhjustab paljudele pöördumatuid pikaajalisi tagajärgi ja isegi surma; palub komisjonil 

ja rahvusvahelisel kogukonnal võtta kasutusele uuenduslikke viise, kuidas tulemuslikult 

vähendada eelkõige laste alatoitumust kogu toiduahela täieliku ärakasutamise kaudu, 

kaasates seega avaliku ja erasektori ning inimestevahelisi partnerlusi ja muid 

võimalikke vahendeid, eriti sotsiaalmeediat; 

122. väljendab vajadust rahvusvahelise abi järele pingutustes otsida ja vabastada Daeshi ja 

muude terroristlike rühmituste ning sõjaväestatud organisatsioonide käes vangis 

viibivaid naisi ja lapsi ning edendada eriprogramme vangistuses olnute raviks Euroopa 

Liidus ja kogu maailmas; on mures laste värbamise pärast terrorirühmitustesse ning 

nende osalemise pärast terroristlikus ja sõjalises tegevuses; rõhutab vajadust 

poliitikameetmete järele, millega juhtida nende laste otsimist, vabastamist, 

rehabiliteerimist ja taasintegreerimist; rõhutab vajadust edendada lapssõdurite 

desarmeerimist, rehabilitatsiooni ja taasintegreerimist soodustavaid meetmeid; kordab 
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oma nõudmist, et komisjon teeks ettepaneku tervikliku lapse õiguste strateegia ja 

tegevuskava kohta järgmiseks viieks aastaks, et tähtsustada laste õigusi nii ELi välis- 

kui ka sisepoliitikas ja neid õigusi edendada, eelkõige aidates tagada laste juurdepääsu 

veele, sanitaartingimustele, tervishoiuteenustele ja haridusele, sealhulgas 

konfliktipiirkondades ja pagulaslaagrites; 

Eakate õigused 

123. väljendab heameelt ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava (2015–2019) eesmärgi 

nr 16 alapunkti g üle, millega soovitakse suurendada teadlikkust eakate inimõigustest ja 

erivajadustest; väljendab muret vanuselise diskrimineerimise negatiivse mõju pärast; 

rõhutab konkreetseid probleeme, millega eakad oma inimõiguste kasutamisel kokku 

puutuvad, nagu sotsiaalkaitse ja tervishoiuteenuste kättesaadavus; kutsub liikmesriike 

üles kasutama Madridi rahvusvahelise vananemise teemalise tegevuskava praegust 

läbivaatamist selleks, et saada ülevaade kehtivate õigusaktide rakendamisest ja teha 

kindlaks võimalikud lüngad; kutsub ELi ja liikmesriike üles aktiivselt osalema 

vananemist käsitlevas ÜRO avatud töörühmas ja suurendama oma jõupingutusi, et 

kaitsta ja edendada eakate õigusi, muu hulgas kaaludes uue õigusakti väljatöötamist; 

Lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI) õigused 

124. väljendab sügavat muret LGBTI-inimeste vastu suunatud vägivalla ja diskrimineerimise 

sagenemise pärast; mõistab kindlalt hukka viimasel ajal sagenenud diskrimineerivate 

seaduste vastuvõtmise ning vägivallaaktid üksikisikute vastu nende seksuaalse 

sättumuse, soolise identiteedi ja sootunnuste tõttu, samuti tõsiasja, et 73 riigis loetakse 

homoseksuaalsust endiselt kuriteoks (kaasa arvatud liiderlikkusesüüdistused LGBTI-

inimeste vastu), ja neist riikidest 13s1 on lubatud surmanuhtlus, 20 riigis aga on 

transsoolisus kriminaalkorras karistatav; väljendab suurt muret nn propagandaseaduste 

pärast, millega tahetakse piirata LGBTI-inimeste ja nende õiguste toetajate sõna- ja 

kogunemisvabadust; kutsub kõiki riike, kus sellised seadused kehtivad, neid sätteid 

kehtetuks tunnistama; mõistab kindlalt hukka asjaolu, et järjest enam piiratakse LGBTI-

rühmade kogunemis- ja ühinemisvabadust ning nende üritusi ja meeleavaldusi, näiteks 

geiparaade, kusjuures mõnel juhul on võimud kasutanud meeleavaldajate vastu 

vägivalda; kinnitab, et need põhivabadused täidavad otsustavat osa demokraatlike 

ühiskondade toimimises ja et riigid vastutavad nende õiguste ja osalejate kaitsmise eest; 

nõuab, et Euroopa välisteenistus peaks tähtsaks ja tugevdaks oma tegevust riikides, kus 

levib LGBTI-inimeste vastane vägivald, tapmised, väärkohtlemine ja 

diskrimineerimine, mõistes need tavad hukka kooskõlas surmanuhtlust ning piinamist ja 

muud julma, ebainimlikku või alandavat kohtlemist või karistamist käsitlevate ELi 

suunistega, ning jätkaks selles valdkonnas koostööd ÜRO inimõiguste ülemvolinikuga; 

rõhutab, kui oluline on toetada LGBTI-inimeste inimõiguste kaitsjaid, suurendades 

tulemuslikuks kavandamiseks vajalikku toetust ja vahendite suunamist, käivitades 

LGBTI-inimeste vastase diskrimineerimise ja vägivalla teemalisi üldsuse teavitamise 

kampaaniaid, rahastades neid muu hulgas demokraatia ja inimõiguste Euroopa 

rahastamisvahendi kaudu, ning tagades erakorralise abi neile, kes seda vajavad; palub 

ELi delegatsioonidel ja asjaomastel institutsioonidel neid õigusi ja põhivabadusi 

                                                 
1  (Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Nigeeria, Somaalia, Mauritaania, Sudaan, Sierra Leone, 

Jeemen, Afganistan, Pakistan, Katar, Iraan ja Maldiivid). 
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aktiivselt edendada; 

125. väljendab heameelt välisasjade nõukogu 24. juunil 2013. aastal vastu võetud suuniste 

üle LGBTI-inimeste kõikide inimõiguste edendamiseks ja kaitsmiseks; kutsub Euroopa 

välisteenistust ja komisjoni üles edendama suuniste strateegilisemat ja 

süstemaatilisemat rakendamist, sealhulgas teadlikkuse suurendamise ja ELi töötajate 

koolitamise kaudu kolmandates riikides, et kolmandate riikidega peetavates poliitilistes 

ja inimõigusdialoogides ning mitmepoolsetel foorumitel tulemuslikult käsitleda LGBTI-

inimeste õiguste küsimusi; rõhutab, kui oluline on teha kõigi inimõiguste edendamist ja 

kaitsmist käsitlevad ELi suunised LGBTI-inimestele laialdaselt kättesaadavaks; nõuab 

konkreetseid meetmeid, et suurendada ELi sise- ja välispoliitika sidusust seoses LGBTI-

inimeste õigustega; 

126. ergutab ELi institutsioone ja liikmesriike rohkem osalema aruteludes samasooliste 

abielu või samasooliste tsiviilpartnerluse tunnustamise üle poliitilise, sotsiaalse ning 

inim- ja kodanikuõiguste küsimusena; väljendab heameelt selle üle, et järjest enam riike 

austab õigust abielu, tsiviilpartnerluse ja lapsendamise kaudu perekonda luua, inimesi 

seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimata, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike 

koostama ettepanekuid niisuguste ühenduste ja samasooliste perede vastastikuse 

tunnustamise kohta kogu ELis, et tagada võrdne kohtlemine seoses töö, 

liikumisvabaduse, maksustamise ja sotsiaalkindlustusega, kaitstes perede ja laste 

sissetulekuid; 

Põlisrahvaste ja vähemuste hulka kuuluvate isikute õigused  

127. märgib murega, et diskrimineerimine ohustab endiselt eelkõige põlisrahvaid, kes on eriti 

kaitsetud poliitiliste, majanduslike, keskkonna ja tööga seotud muutuste ja häirete ees; 

märgib, et enamik neist elab allpool vaesuspiiri ning nende osatähtsus poliitilistes 

organites ja otsuste tegemisel on väike või olematu, mis on vastuolus nende õigusega 

vabale, eelnevale ja teadlikule nõusolekule, mis on tagatud ÜRO põlisrahvaste õiguste 

deklaratsiooniga ja mida on tunnustatud 2005. aasta Euroopa arengukonsensuses; on 

eriti mures seoses teadetega põlisrahvaste inimõiguste ulatusliku ja sageneva rikkumise 

kohta, nagu tagakiusamine, inimõiguste kaitsjate meelevaldne vahistamine ja tapmine, 

sunniviisiline ümberasustamine, maahõivamine ning äriühingute poolt toime pandud 

õigusrikkumised;  

128. märgib sügava murega, et loodusvarade kaevandamisega seotud inimõiguste rikkumised 

puudutavad eelkõige põlisrahvaste kogukondi; kutsub komisjoni ja Euroopa 

välisteenistust üles toetama rangeid õigusraamistikke ja algatusi, mille eesmärk on 

tagada kaevandussektoris ja teistes loodusvaradega seotud valdkondades läbipaistvus ja 

hea valitsemistava, ning seega austama kohalike inimeste vaba, eelnevat ja teadlikku 

nõusolekut ning ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni sätteid; kutsub ELi 

delegatsioone üles veelgi parandama põlisrahvastega peetavat dialoogi, et inimõiguste 

rikkumisi kindlaks teha ja ära hoida;  

129. rõhutab, et rahvusvähemuste kogukondadel on erivajadused, mistõttu tuleks edendada 

rahvusvähemuste ja rahvusenamuste liikmete täielikku ja tõhusat võrdsust kõigis 

majandus-, sotsiaalse, poliitilise ja kultuurielu valdkondades; nõuab tungivalt, et 

komisjon kogu laienemisprotsessi vältel tähelepanelikult jälgiks rahvusvähemuste hulka 

kuuluvate inimeste õigusi kaitsvate sätete rakendamist; 
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Kastikuuluvuse alusel diskrimineeritud inimeste õigused  

130. mõistab hukka jätkuvad inimõiguste rikkumised, mida pannakse toime kastihierarhia ja 

kastisüsteemil põhineva diskrimineerimise all kannatavate inimeste vastu, sh võrdsuse 

välistamise, juurdepääsu tõkestamise kohtusüsteemile ja tööhõivele, jätkuva 

segregatsiooni ja kastikuuluvusest tingitud piirangud seoses peamiste inimõiguste ja 

inimarenguga; tunneb tõsist muret seoses kastikuuluvusega seotud vägivaldsete 

rünnakutega puutumatute vastu ning karistamatu institutsioonilise diskrimineerimisega; 

kordab üleskutset arendada ELi poliitikat kastipõhise diskrimineerimise vastu ja kutsub 

ELi kasutama iga võimalust, et väljendada tõsist muret kastipõhise diskrimineerimise 

pärast; 

Rahvusvaheline Kriminaalkohus / üleminekuperioodi õigusemõistmine 

131. tuletab meelde, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus on universaalne, ning kordab, et 

toetab täielikult selle tööd; rõhutab, kui oluline on Rahvusvahelise Kriminaalkohtu roll 

rahvusvahelisele üldsusele muret tekitavate raskeimate kuritegude toimepanijate 

karistamatuse lõpetamisel ning sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude ja 

genotsiidi ohvritele õigluse tagamisel; jääb valvsaks kõigi püüete suhtes Rahvusvahelise 

Kriminaalkohtu legitiimsust või sõltumatust kahjustada; 

132. tuletab meelde oma resolutsiooni, milles kutsutakse ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeid 

üles toetama julgeolekunõukogu pöördumist Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poole, et 

uurida Iraagis ja Süürias nn ISISe/Daeshi poolt kristlaste (kaldealased, süürlased, 

assüürlased), jeziitide ning usuliste ja etniliste vähemuste vastu toime pandud rikkumisi;  

133. tunneb heameelt Ukraina deklaratsiooni üle, milles nõustuti Rahvusvahelise 

Kriminaalkohtu kohtualluvusega riigis alates 20. veebruarist 2014 toime pandud 

kuritegude suhtes, kuna see deklaratsioon võimaldab Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 

prokuröril kaaluda, kas kohus võiks uurida relvakonflikti ajal toimunud rikkumisi, kuigi 

Ukraina ei ole veel Rahvusvahelise Kriminaalkohtu liikmesriik; 

134. tunneb heameelt nõukogu järelduste üle ELi toetuse kohta üleminekuperioodi 

õigusemõistmisele ning seda toetava ELi poliitikaraamistiku üle, kusjuures EL on 

esimene piirkondlik organisatsioon, kes on sellise poliitikaraamistiku vastu võtnud; 

palub, et EL, selle liikmesriigid ja eriesindajad toetaksid aktiivselt Rahvusvahelist 

Kriminaalkohut, selle otsuste jõustamist ja võitlust Rooma statuudi kohaste kuritegude 

karistamatuse vastu, ning väljendab tõsist muret asjaolu pärast, et mitmeid 

vahistamismäärusi ei ole ikka veel täide viidud; nõuab tungivalt, et EL ja selle 

liikmesriigid jätkaksid koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ning kindla 

diplomaatilise ja poliitilise toetuse osutamist Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja ÜRO 

vahelise koostöö tugevdamisele ja laiendamisele, eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu 

raames, ning astuksid samme Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga koostööst keeldumise 

ennetamiseks ja sellele tõhusalt reageerimiseks; kordab oma üleskutset, et EL võtaks 

vastu ühise seisukoha agressioonikuritegude ja Kampala muudatuste kohta ja palub 

liikmesriike viia oma riiklikud õigusaktid kooskõlla Kampala muudatuste määratlustega 

ning tõhustada koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga; kahetseb mitme riigi 

trotslikku hoiakut Rahvusvahelise Kriminaalkohtu suhtes, kes on kohtu jurisdiktsioonist 

taandunud või ähvardavad seda teha; 
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135. kordab oma üleskutset luua rahvusvahelise õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse 

ELi eriesindaja ametikoht, et anda neile teemadele vääriline tähtsus ja nähtavus, tõhusalt 

edendada ELi tegevuskava ja võtta kogu ELi välispoliitikas arvesse liidu võetud 

kohustust võidelda karistamatuse vastu ja toetada Rahvusvahelist Kriminaalkohut; 

136. palub ELil ja selle liikmesriikidel anda Rahvusvahelise Kriminaalkohtu käsutusse 

vajalikud ressursid ning suurendada toetust rahvusvahelisele kriminaalõiguse 

süsteemile, sealhulgas üleminekuperioodi õigusemõistmisele; 

Rahvusvaheline humanitaarõigus 

137. mõistab hukka rahvusvahelise humanitaarõiguse mittejärgimise ning on sügavalt mures 

relvakonfliktidega kaasnevate kahjustuste murettekitava hulga pärast kogu maailmas 

ning haiglate, koolide, humanitaarkonvoide ja muude tsiviilsihtmärkide vastu suunatud 

surmatoovate rünnakute pärast; väljendab tõsist muret valitsusväliste osalejate 

suureneva mõju pärast kõikjal maailmas toimuvates konfliktides ning nõuab tungivalt, 

et EL kasutaks kõiki oma vahendeid, et suurendada nii riikide kui ka valitsusväliste 

osalejate kinnipidamist rahvusvahelisest humanitaarõigusest; tunneb heameelt selle üle, 

et EL ja liikmesriigid on võtnud Rahvusvahelise Punase Risti Komitee ees kohustuse 

kindlalt toetada tulemusliku mehhanismi loomist, mis aitaks suurendada rahvusvahelise 

humanitaarõiguse järgimist, ning kutsub komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles Euroopa Parlamendile selle kohustuse 

täitmiseks seatud eesmärkide ja koostatud strateegia kohta aru andma; nõuab tungivalt, 

et rahvusvaheline üldsus kutsuks kokku rahvusvahelise konverentsi, et ette valmistada 

uus rahvusvaheline mehhanism andmete kogumiseks ja jälgimiseks ning rahvusvahelise 

humanitaarõiguse rikkumistest, sealhulgas haiglate, meditsiinitöötajate ja 

kiirabibrigaadide ründamisest avalikult teada andmiseks; on seisukohal, et selle 

mehhanismi koostamisel võiks aluseks võtta relvakonfliktidest mõjutatud laste 

mehhanismi rakendamisel saadud kogemused; palub, et komisjoni asepresident ja liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja esitaks igal aastal avaliku loetelu 

koolidele ja haiglatele korraldatud rünnakute väidetavatest toimepanijatest, et kindlaks 

määrata sobivad ELi meetmed selliste rünnakute peatamiseks;  

138. peab kahetsusväärseks, et seitse liikmesriiki ei ole veel kassettlahingumoona 

konventsiooni ratifitseerinud; palub ELil ja selle liikmesriikidel toetada valge fosfori 

kasutamise ülemaailmset keelustamist, sõlmides selleks eelkõige teatavate tavarelvade 

konventsiooni raames uue protokolli, milles selliste relvade kasutamine ära keelatakse; 

139. palub liikmesriikidel ratifitseerida peamised rahvusvahelise humanitaarõiguse 

õigusaktid ja muud asjakohased õiguslikud vahendid, mis rahvusvahelist 

humanitaarõigust mõjutavad; tunnistab ELi rahvusvahelise humanitaarõiguse täitmise 

suuniste tähtsust ja kordab üleskutset, et komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa välisteenistus vaataksid nende suuniste 

rakendamise uuesti läbi seoses traagiliste sündmustega Lähis-Idas ja eelkõige 

rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõigusi käsitleva õiguse jõhkrate rikkumiste 

laialdase ja süstemaatilise karistamatuse taustal; palub ELil toetada rahvusvahelisest 

humanitaarõigusest ja selle kohaldamise headest tavadest teavitamist ning kutsub liitu 

üles kasutama kõiki tema käsutuses olevaid kahepoolseid vahendeid, et tulemuslikult 

ergutada oma partnereid rahvusvahelisest humanitaarõigusest kinni pidama, sealhulgas 
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poliitilise dialoogi kaudu; kordab oma üleskutset, et liikmesriigid ühendaksid 

rahvusvahelised jõupingutused, et ennetada rünnakuid koolide vastu ja nende sõjalist 

kasutamist relvarühmituste poolt, kiites heaks ohutute koolide deklaratsiooni, mis on 

koostatud selleks, et aidata lõpetada ulatuslikke sõjalisi rünnakuid koolidele 

relvakonfliktide ajal; 

140. nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus kutsuks kokku rahvusvahelise konverentsi, et 

ette valmistada uued siduvad rahvusvahelised eeskirjad rahvusvahelise 

humanitaarõiguse ümberkohandamiseks vastavalt uutele sõjaolukordadele, et 

suurendada rahvusvaheliste humanitaarnormide tulemuslikkust; 

141. kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat üles käivitama algatust, mille 

eesmärk on kehtestada ELi relvaembargo riikide suhtes, keda süüdistatakse 

rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsistes rikkumistes, eelkõige tsiviiltaristu tahtlikus 

ründamises; rõhutab, et relvamüügi jätkuv lubamine sellistele riikidele kujutab endast 

nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rikkumist; kutsub 

liikmesriike üles kaaluma Guantanamo vangide ELi lubamist; rõhutab, et Guantánamo 

Bay vangla tuleb sulgeda esimesel võimalusel;  

Mõtte-, südametunnistuse, usu- ja veendumusvabadus 

142. mõistab kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 10 hukka kõik vägivallaaktid ning 

tagakiusamise, sallimatuse ja diskrimineerimise ideoloogia, usutunnistuse või 

veendumuste tõttu; väljendab tõsist muret seoses jätkuvate teadetega usu- ja 

veendumusvähemuste vastase vägivalla, tagakiusamise, sallimatuse ja 

diskrimineerimise kohta kogu maailmas; toonitab, et õigus mõtte-, südametunnistuse, 

usu- ja veendumusvabadusele on põhiline inimõigus, mis on seotud muude inimõiguste 

ja põhivabadustega ning hõlmab õigust uskuda või mitte uskuda, õigust väljendada või 

mitte väljendada mis tahes usutunnistust või veendumust, õigust valitud veendumust 

omandada, muuta ja sellest loobuda või selle juurde naasta, nagu on sätestatud 

inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 18 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 

9; kutsub ELi ja liikmesriike üles osalema poliitilistes läbirääkimistes pühaduseteotust 

käsitlevate seaduste tühistamise kohta; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles tagama, et 

usu- või veendumusvähemusi austataks kogu maailmas, sealhulgas Lähis-Idas, kus ISIS 

ja teised terrorirühmitused kiusavad taga jeziite, kristlasi, moslemivähemusi ja ateiste; 

mõistab hukka usu või veendumuse ärakasutamise terroristlikul eesmärgil;  

143. toetab ELi võetud kohustust edendada õigust usu- ja veendumusvabadusele 

rahvusvahelistel ja piirkondlikel foorumitel, sealhulgas ÜROs, Euroopa Julgeoleku- ja 

Koostööorganisatsioonis, Euroopa Nõukogus ning muude piirkondlike mehhanismide 

raames, ning julgustab ELi jätkuvalt esitama oma iga-aastaseid resolutsioone usu- ja 

veendumusvabaduse õiguse kohta ÜROs ning toetama ÜRO usu- ja 

veendumusvabaduse eriraportööri mandaati; ergutab komisjoni asepresidenti ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja Euroopa välisteenistust pidevale 

dialoogile valitsusväliste organisatsioonide, usurühmade ja usujuhtidega; 

144. toetab täiel määral ELi tava võtta juhtroll seoses usu- ja veendumusvabaduse teemaliste 

resolutsioonidega ÜRO Inimõiguste Nõukogus ja ÜRO Peaassambleel, julgustab ELi 

toetama ÜRO usu- ja veendumusvabaduse eriraportööri mandaati ning nõuab tungivalt, 

et riigid, kes praegu ei nõustu ÜRO usu- ja veendumusvabaduse eriraportööri 
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külastustaotlustega, seda teeksid; 

145. kutsub ELi üles tugevdama kehtivaid õigusakte ja võtma oma volituste piires vastu uusi, 

et tagada usuvähemuste tõhus kaitsmine kogu maailmas;  

146. nõuab tungivalt konkreetseid samme, et tagada ELi usu- ja veendumusvabaduse 

edendamist ja kaitset käsitlevate suuniste rakendamine, kaasa arvatud ELi töötajate 

süstemaatiline ja järjepidev koolitamine peakorterites ja delegatsioonides; riikide ja 

kohalikust olukorrast aruandmine; tihe koostöö kohalike osalistega, eelkõige usu- või 

veendumusrühmituste juhtidega; 

147. on sügavalt mures selle pärast, et mõnes maailma paigas on usu- või 

veendumuskogukondade säilimine ohus ning terved usukogukonnad on kadumas või 

põgenemas;  

148. rõhutab, et kristlased on praegu kõige rohkem ahistatud ja hirmutatud usurühmitus 

maailmas, sealhulgas ka Euroopas, kus kristlastest pagulased pidevalt kannatavad usu 

tõttu tagakiusamise all, ning et mõned vanimad kristlikud kogukonnad on kadumisohus, 

eriti Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas;  

 

149. ergutab rahvusvahelist üldsust ja ELi vähemustele kaitset pakkuma ja turvatsoone 

looma; nõuab etniliste ja usuliste vähemuste tunnustamist ning neile 

enesekorraldusõiguse andmist aladel, kus nad on olnud ajalooliselt tugevalt esindatud 

ning elanud rahumeelselt teineteise kõrval – näiteks Sinjari mägedes (jeziidid) ja 

Niineve tasandikul (kaldea-süüria-assüüria rahvad); nõuab eriabi kestvate või hiljuti 

toimunud konfliktide aladel asuvate (massi)haudade säilitamiseks, eesmärgiga kaevata 

välja nendes olevad inimsäilmed ja neid kohtuekspertiisis analüüsida, et anda võimalus 

ohvrite säilmed väärikalt maha matta või perekondadele üle anda; nõuab sihtotstarbelise 

fondi loomist, et aidata rahastada tõendite säilitamise algatusi, mis võimaldaks 

arvatavate inimsusvastaste kuritegude uurimist ja nende eest vastutusele võtmist; nõuab, 

et EL ja selle liikmesriigid moodustaksid kiiresti eksperdirühma, kes koguks kõik 

tõendid usu- ja rahvusvähemuste vastu toimuvate rahvusvaheliste kuritegude, sealhulgas 

genotsiidi kohta, kus need ka ei toimuks, kaasa arvatud kestvate või hiljuti toimunud 

konfliktide aladel asuvate massihaudade säilitamine, et valmistada ette süüdlaste 

rahvusvahelist vastutuselevõtmist; 

Sõnavabadus internetis ja mujal ning audiovisuaalsetes ja muudes meediaallikates  

150. rõhutab, et inimõigused ja põhivabadused on universaalsed ja neid tuleb kaitsta kogu 

maailmas nende kõigis väljendusvormides; 

151. rõhutab sõnavabaduse, meedia sõltumatuse ja mitmekesisuse rolli demokraatia 

põhielementidena ning vajadust kodanikele ja kodanikuühiskonnale suurem mõjuvõim 

anda, et tagada avaliku sektori läbipaistvus ja vastutus;  

152. väljendab muret seoses ajakirjanike sageneva vahistamise ja hirmutamisega paljudes 

riikides ning rõhutab, et see takistab tõsiselt ajakirjandusvabadust; nõuab tungivalt, et 

EL ja rahvusvaheline kogukond kaitseksid sõltumatuid ajakirjanikke ja blogijaid, 

vähendaksid digitaalset lõhet ning soodustaksid teabe ja sidevahendite piiranguteta 

kättesaadavust ja tsenseerimata juurdepääsu internetile (digitaalset vabadust);  
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153. väljendab sügavat muret seire-, järelevalve-, tsenseerimis- ja filtreerimistehnoloogia 

leviku pärast, mis üha enam ohustavad inimõigusi ja demokraatia eest võitlejaid 

autokraatlikes riikides; 

154. mõistab teravalt hukka asjaolu, et inimõiguste kaitsjaid ähvardatakse üha sagedamini 

digitaalselt, ohustades andmeid muu hulgas seadmete konfiskeerimise, kaugseire ja 

andmete lekitamise teel; mõistab hukka veebiseire ja häkkimise praktika teabe 

kogumiseks, mida võidakse kasutada kohtumenetlustes või laimukampaaniates, samuti 

laimamist käsitlevates kohtumenetlustes;  

155. mõistab teravalt hukka interneti, meedia ja teadusasutuste kontrollimise võimude poolt 

ning inimõiguste kaitsjate, juristide ja ajakirjanike üha sageneva heidutamise, 

ahistamise ja meelevaldse vahistamise;  

156. mõistab hukka digitaalse kommunikatsiooni piiramise, sealhulgas veebisaitide 

sulgemise ja isiklike kontode blokeerimise autoritaarsete režiimide poolt kui 

sõnavabaduse piiramise, opositsiooni vaikimasundimise ja kodanikuühiskonna 

mahasurumise viisi; kutsub ELi ja liikmesriike üles avalikult hukka mõistma režiime, 

kes piiravad oma kritiseerijate ja oponentide digitaalset kommunikatsiooni; 

157. rõhutab, kui oluline on edendada piiramatut juurdepääsu internetile kõigis 

kokkupuudetes kolmandate riikidega, sealhulgas ühinemisläbirääkimised, 

kaubandusläbirääkimised, inimõigusdialoogid ja diplomaatilised suhted, et muuta 

inimõigusi ja demokraatiat käsitlev teave inimestele kõikjal maailmas võimalikult 

kättesaadavaks;  

158. tunneb muret vihakõne leviku pärast, eelkõige sotsiaalmeediaplatvormidel; palub 

komisjonil kaasata kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajaid, tagamaks, et nende 

seisukohti käitumisjuhendite üle peetavatel läbirääkimistel arvesse võetakse; mõistab 

kindlalt hukka vägivallale ja terrorile õhutavate vihasõnumite levitamise;  

159. nõuab suuremat toetust meediavabaduse edendamisele, sõltumatute ajakirjanike, 

blogijate ja rikkumistest teatajate kaitsmisele, digitaalse lõhe vähendamisele, teabe ja 

sidevahendite piiranguteta kättesaadavuse soodustamisele ning interneti tsenseerimata 

juurdepääsetavuse (digitaalse vabaduse) kaitsmisele; 

160. palub aktiivselt arendada ja levitada tehnoloogiat, mis aitab kaitsta inimõigusi, 

võimaldada inimestel digitaalseid õigusi ja vabadusi kasutada ja tagada nende turvalisus 

ja eraelu puutumatus; 

161. palub ELil kasutusele võtta tasuta ja avatud lähtekoodiga tarkvara ja julgustada ka muid 

osalejaid seda tegema, kuna selline tarkvara võimaldab suuremat turvalisust ja 

inimõiguste paremat järgimist; 

162. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles käsitlema interneti sõnavabaduse, digitaalsete 

vabaduste ning tasuta ja avatud interneti tähtsuse küsimust kõikidel rahvusvahelistel 

foorumitel, sealhulgas ÜRO Interneti Haldamise Foorum, G8, G20, OSCE ja Euroopa 

Nõukogu;  

Võitlus terrorismi vastu 
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163. kinnitab veel kord, et mõistab kategooriliselt hukka terrorismi ja toetab täielikult 

meetmeid, mille eesmärk on terroriorganisatsioonide, eelkõige Daeshi hävitamine, kuna 

see kujutab endast selget ohtu piirkondlikule ja rahvusvahelisele julgeolekule, tuletades 

seejuures meelde, et võetavad meetmed peaksid olema alati täielikult kooskõlas 

inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õigusega; toetab terroristidest välisvõitlejate 

põhjustatud ohu vastu võitlemist käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2178 

(2014) ning terroristidest välisvõitlejate liikumise takistamist käsitlevate Madridi 

juhtpõhimõtete rakendamist; 

164. tuletab meelde, et ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskavas rõhutatakse vajadust 

tagada, et terrorismivastase võitlusega seotud arengupoliitikas ja programmides, 

sealhulgas digitaalsete jälgimistehnoloogiate kasutamisel, austataks arvamus- ja 

sõnavabadust; rõhutab, et liikmesriigid peaksid täielikult kasutama olemasolevaid 

vahendeid Euroopa kodanike radikaliseerumise peatamiseks ja koostama tõhusad 

programmid, et võidelda terroristliku ja äärmuspropaganda ning värbamismeetodite 

vastu, eeskätt internetis, ning ennetada radikaliseerumist; rõhutab, et viivitamata on vaja 

Euroopa kooskõlastatud tegevust, ja nõuab kindlalt, et liikmesriigid teeksid tundlikes 

valdkondades, eelkõige teabe ja luureandmete jagamisel koostööd;  

165. nõuab, et EL jätkaks terrorismi rahastamise vastases võitluses koostööd ÜROga, 

muuhulgas kasutades olemasolevaid mehhanisme terroristide ja terroristlike 

organisatsioonide kindlakstegemiseks, ning tugevdaks kogu maailmas varade 

külmutamise mehhanisme, järgides samal ajal nõuetekohast menetlust ja õigusriigi 

põhimõtteid puudutavaid rahvusvahelisi standardeid; palub komisjonil ja liikmesriikidel 

tõhusalt ja kiiresti tõstatada see küsimus nende riikidega, kes rahastavad või toetavad 

terroriorganisatsioone või lubavad oma kodanikel seda teha;  

Surmanuhtlus 

166. tuletab meelde ELi seisukohta surmanuhtluse suhtes kohaldatava nulltolerantsi 

küsimuses ning kinnitab veel kord oma pikaajalist vastuseisu surmanuhtluse, piinamise 

ning julma, ebainimliku ja alandava kohtlemise kasutamisele karistuse eesmärgil mis 

tahes juhtudel ja asjaoludel; 

167. väljendab heameelt surmanuhtluse kaotamise üle Fidžil, Surinames, Mongoolias ja USA 

Nebraska osariigis; 

168. on sügavalt mures selle pärast, et mõnes riigis on viimastel aastatel surmanuhtlus uuesti 

kasutusele võetud; taunib tõsiasja, et veel mitme riigi liidrid kaaluvad surmanuhtluse 

taastamist; väljendab suurt muret surmaotsuste arvu väidetava suurenemise pärast 2015. 

aastal kogu maailmas, eriti Hiinas, Egiptuses, Iraanis, Nigeerias, Pakistanis ja Saudi 

Araabias; tuletab nende riikide ametivõimudele meelde, et nad on ÜRO lapse õiguste 

konventsiooni osalisriigid ning selle konventsiooniga on rangelt keelatud surmanuhtluse 

kasutamine, kui kuriteo toimepanija on alla 18-aastane; 

169. on eriti mures selle pärast, et kollektiivsetel kohtuprotsessidel määratakse karistuseks 

üha sagedamini surmanuhtlus, tagamata rahvusvahelise õiguse kohaseid õiglase 

kohtumõistmise miinimumstandardeid; 

170. mõistab kindlalt hukka surmanuhtluse sagenenud kasutamise uimastitega seotud 
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kuritegude puhul ja nõuab surmanuhtluse ning kohtuvälise hukkamise välistamist 

selliste kuritegude puhul; 

171. palub nendel riikidel, kes on surmanuhtluse kaotanud või selle täideviimisele pikaajalise 

moratooriumi kehtestanud, oma lubadusi pidada ja seda mitte uuesti kehtestada; kutsub 

ELi üles kasutama ka edaspidi kõigil võimalikel foorumitel üle kogu maailma koostööd 

ja diplomaatiat surmanuhtluse vastu ning püüdma tagada, et täielikult austataks iga 

surma mõistetud inimese õigust õiglasele kohtumenetlusele; rõhutab, et ELi jaoks on 

oluline jälgida ka edaspidi tingimusi, milles toimuvad hukkamised nendes riikides, kus 

surmanuhtlus on endiselt lubatud, eelkõige veendumaks, et surmamõistetute nimekiri 

avalikustatakse ning et surnukehad antakse perekondadele üle;  

172. peab oluliseks, et EL säilitaks suure nähtavusega poliitika, mille eesmärk on 

surmanuhtluse kaotamine terves maailmas vastavalt 2013. aastal muudetud ELi 

suunistele surmanuhtluse kohta, ning et liit jätkuvalt toetaks surmanuhtluse kaotamist; 

kutsub ELi üles jätkama tööd surmanuhtluse kaotamise nimel kogu maailmas, uurima 

uusi viise, kuidas selleks kampaaniaid korraldada, ning toetama demokraatia ja 

inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi raames meetmeid, mille eesmärk on 

surmaotsuseid ja hukkamisi ära hoida; nõuab, et ELi delegatsioonid korraldaksid sel 

eesmärgil jätkuvalt teavituskampaaniaid; 

Võitlus piinamise ja väärkohtlemise vastu 

173. väljendab suurt muret jätkuva kinnipeetavate piinamise ja väärkohtlemise pärast, 

millega muu hulgas pressitakse välja tunnistusi, et neid seejärel kasutada 

kriminaalmenetlustes, mis ilmselgelt ei vasta rahvusvahelistele õiglusnõuetele; 

174. mõistab hukka piinamise ja väärkohtlemise laiaulatusliku kasutamise teisitimõtlejate 

vastu, et neid vaikima sundida, ning kaitsetute elanikkonnarühmade puhul, nagu rahvus-

, keele- või usuvähemused, LGBTI-inimesed, naised, lapsed, varjupaigataotlejaid ja 

rändajad; 

175. mõistab kõige karmimalt hukka ISISe ja muude terroristlike või poolsõjaväeliste 

organisatsioonide korraldatud piinamised ja väärkohtlemised; väljendab solidaarsust 

kõigi vägivallaohvrite perekondade ja kogukondadega; mõistab hukka Daeshi ja muude 

terroristlike või poolsõjaväeliste organisatsioonide diskrimineerivad ning 

vähemusrühmade vastu suunatud tavad; palub ELi, liikmesriike ja rahvusvahelist 

kogukonda suurendada jõupingutusi edasiste kannatuste ärahoidmiseks; 

176. leiab, et kinnipidamise tingimused ja vanglate olukord on teatavates riikides väga 

murettekitavad; peab hädavajalikuks võidelda kinnipeetavate mis tahes piinamise ja 

väärkohtlemise vastu, kaasa arvatud psühholoogiline väärkohtlemine, ning suurendada 

jõupingutusi, et tagada rahvusvahelise õiguse austamine selles valdkonnas, pidades 

eelkõige silmas juurdepääsu tervishoiuteenustele ja ravimitele; mõistab selle õiguse 

rikkumise kindlalt hukka ning leiab, et kinnipeetavate ravimata jätmine, eelkõige 

selliste haiguste puhul nagu hepatiidid või HIV, võrdub inimese päästmise kohustuse 

täitmatajätmisega;  

177. võttes arvesse pidevaid teateid kohtuvälise hukkamise, piinamise ja väärkohtlemise 

laialdase kasutamise kohta kogu maailmas, nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus 
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suurendaks kõigil tasanditel ja foorumitel ELi võitlust kohtuvälise hukkamise, 

piinamise ja muu väärkohtlemise vastu, kooskõlas ELi suunistega kolmandatele 

riikidele suunatud poliitika kohta seoses piinamise ning muu julma, ebainimliku ja 

inimväärikust alandava kohtlemise või karistamisega; 

178. nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus käsitleks asjaomaste riikidega peetavates 

poliitilistes ja inimõigusdialoogides ja avalikes sõnavõttudes jätkuvalt ja süstemaatiliselt 

piinamise ja väärkohtlemise küsimusi, ning kutsub ELi delegatsioone ja liikmesriikide 

kohalikke saatkondi üles jälgima piinamise ja väärkohtlemise juhtumeid, astuma 

konkreetseid samme nende täielikuks kaotamiseks, vaatlema nendega seotud 

kriminaalmenetlusi ning kasutama kõiki neile kättesaadavaid vahendeid, et asjaomaseid 

inimesi aidata;  

Droonid 

179. väljendab tõsist muret relvastatud droonide kasutamise pärast väljaspool rahvusvahelist 

õigusraamistikku; nõuab tungivalt, et liikmesriigid koostaksid relvastatud droonide 

kohta selge poliitika ja õiguslikud seisukohad ja nõuab uuesti, et EL võtaks relvastatud 

droonide kasutamise kohta ühise seisukoha, mille aluseks oleks inimõiguste ja 

rahvusvahelise humanitaarõiguse austamine ning kus tuleks käsitleda selliseid küsimusi 

nagu õigusraamistik, proportsionaalsus, aruandekohustus, tsiviilisikute kaitse ja 

läbipaistvus; nõuab taas tungivalt, et EL keelustaks täisautonoomsete, inimese osaluseta 

rünnakuid võimaldavate relvade väljatöötamise, tootmise ja kasutamise; kutsub ELi üles 

vastu seisma kohtuvälistele ja sihipärastele tapmistele ja neid keelustama ning võtma 

kohustust tagada nõuetekohased meetmed kooskõlas siseriiklike ja rahvusvaheliste 

õiguslike kohustustega, kui on põhjust uskuda, et liidu jurisdiktsiooni alla kuuluv 

üksikisik või organisatsioon võib olla seotud õigusemõistmiseta toimunud sihipärase 

tapmisega välismaal; palub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrget esindajat, liikmesriike ja nõukogu lisada relvastatud droonid 

ja täisautonoomsed relvad asjaomastesse Euroopa ja rahvusvahelistesse desarmeerimise 

ja relvastuskontrolli mehhanismidesse ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid nende 

kontrollimehhanismidega liituksid ja neid tugevdaksid; palub, et EL edendaks 

liikmesriikide tegevuse suuremat läbipaistvust ja vastutust, sealhulgas mitte viimases 

järjekorras kolmandate riikide suhtes, seoses relvastatud droonide kasutamise õigusliku 

aluse ja tegevuspädevusega, et võimaldada droonirünnakute kohtulikku läbivaatamist 

ning tagada ebaseaduslike droonirünnakute ohvrite tõhus juurdepääs 

õiguskaitsevahenditele; 

180. rõhutab, et EL on keelustanud täisautonoomsete, inimese osaluseta rünnakuid 

võimaldavate relvade väljatöötamise, tootmise ja kasutamise; nõuab, et EL seisaks vastu 

ebaseaduslikele sihipärastele tapmistele ning keelustaks need;  

181. palub, et komisjon hoiaks parlamenti nõuetekohaselt kursis ELi rahaliste vahendite 

kasutamisega kõigis teadus- ja arendusprojektides, mis on seotud droonide ehitamisega 

nii tsiviil- kui ka sõjalistel eesmärkidel; nõuab, et tulevaste droonide arendamise 

projektide puhul hinnataks nende mõju inimõigustele; 

182. rõhutab, et tehnoloogia mõju inimõiguste parandamisele tuleks integreerida kõikidesse 

ELi poliitikavaldkondadesse ja programmidesse, et edendada inimõiguste kaitset ja 

demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, head valitsemistava ning konfliktide rahumeelset 
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lahendamist; 

Demokraatia ja valimiste toetamine ning valimisvaatlusmissioonid 

183. tuletab meelde, et kodanikuühiskonna vaba tegutsemisruum, sõna-, kogunemis- ja 

ühinemisvabadus ning õigusriigi põhimõtte austamine on õiglaste ja demokraatlike 

valimiste põhielemendid; kutsub ELi üles tagama, et kohalikel vabaühendustel oleks 

võimalik valimiste toimumist õiguspäraselt vaadelda; rõhutab, et korruptsioon ohustab 

inimõiguste võrdset kasutamist ja kahjustab demokraatlikke protsesse; on seisukohal, et 

EL peaks rõhutama usaldusväärsuse, vastutuse ja avalike asjade nõuetekohase 

haldamise olulisust kõikides kolmandate riikidega peetavates dialoogides, nagu on 

sätestatud ÜRO korruptsioonivastases konventsioonis; tuletab meelde, et EL peab 

täitma oma partnerite ja eelkõige naaberriikide ees võetud kohustust toetada 

majanduslikke, sotsiaalseid ja poliitilisi reforme, kaitsta inimõigusi ning aidata luua 

õigusriik kui parim vahend rahvusvahelise korra tugevdamiseks ja stabiilsuse 

tagamiseks ELi naabruses; rõhutab selles kontekstis, et Euroopa naabruspoliitika 

läbivaatamine andis võimaluse uuesti kinnitada, et universaalsete väärtuste kaitse ja 

inimõiguste edendamine kuuluvad liidu peamiste eesmärkide hulka; tuletab meelde, et 

ELi, poliitikute, akadeemikute, meedia, vabaühenduste ja kodanikuühiskonna 

kogemused ja õppetunnid, mis on saadud demokraatiale üleminekust laienemis- ja 

naabruspoliitika raames, võiksid aidata kindlaks teha parimaid tavasid, mida võiks 

kasutada muude demokratiseerimisprotsesside toetamiseks ja tugevdamiseks kõikjal 

maailmas; kiidab siinjuures heaks Euroopa demokraatia rahastu töö ja ELi programmid 

kodanikuühiskonna organisatsioonide toetuseks, eelkõige demokraatia ja inimõiguste 

Euroopa rahastamisvahendi; 

184. soovitab ELil välja töötada terviklikum demokratiseerimisprotsesside käsitlus, sest 

valimiste vaatlemine on vaid üks osa pikemast ja ulatuslikumast tsüklist; kordab, et 

poliitiline üleminek ja demokratiseerumine võib kestlik ja edukas olla vaid siis, kui 

seejuures austatakse inimõigusi ja naiste, puuetega inimeste ning muude tõrjutud 

rühmade võrdset juurdepääsu demokraatlikule protsessile, edendatakse õiglust, 

läbipaistvust, vastutust, leppimist, õigusriigi põhimõtteid, majanduslikku ja sotsiaalset 

arengut, võitlust äärmise vaesuse vastu ning demokraatlike institutsioonide loomist; 

rõhutab, et EL peaks riikides, kus toimuvad demokratiseerumisprotsessid, prioriteediks 

seadma korruptsioonivastase võitluse, kuna korruptsioon takistab hea valitsemistava 

kaitsmist ja edendamist, toetab organiseeritud kuritegevust ning on seotud 

valimispettusega;  

185. tunneb heameelt ühisteatise üle Euroopa naabruspoliitika ülevaate kohta ning tuletab 

meelde, et nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingus, peaksid ELi suhted naabruses 

asuvate riikidega rajanema liidu väärtustel, sealhulgas inimõigustel ja demokraatial; 

rõhutab, et naaberriikide stabiliseerumise toetamine ning demokraatia, õigusriigi 

põhimõtte, hea valitsemistava ja inimõiguste edendamine toimivad üheskoos;  

186. rõhutab, et EL peaks jätkama demokraatlike ja tõhusate inimõigusinstitutsioonide ning 

kodanikuühiskonna toetamist naaberriikides; märgib sellega seoses rahuloluga Euroopa 

demokraatia rahastu pidevat tegevust ELi ida- ja lõunanaabruses, kus see organisatsioon 

edendab põhiõiguste ja -vabaduste ning demokraatlike põhimõtete austamist; 

187. rõhutab, et laienemispoliitika on üks jõulisemaid vahendeid demokraatlike põhimõtete 
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ja inimõiguste tugevdamiseks; kutsub komisjoni üles jätkuvalt toetama demokraatliku 

poliitilise kultuuri tugevdamist, õigusriigi põhimõtte austamist, meedia ja kohtusüsteemi 

sõltumatust ning korruptsioonivastast võitlust kandidaat- ja potentsiaalsetes 

kandidaatriikides; 

188. kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles ka edaspidi täielikult toetama 

kolmandates riikides toimuvaid demokraatlikke protsesse ja poliitilist dialoogi 

valitsevate ja opositsioonierakondade ning kodanikuühiskonna vahel; rõhutab, kui 

oluline on võtta järjekindlalt järelmeetmeid valimisvaatlusmissioonide soovitustele, mis 

moodustab osa ELi panusest demokraatia toetuseks ning vastavate riikide riigipõhistest 

inimõigusstrateegiatest; nõuab tihedamat kooskõlastamist ja koostööd Euroopa 

Parlamendi ja komisjoni / Euroopa välisteenistuse vahel, et kindlalt jälgida nende 

soovituste rakendamist, samuti sihtotstarbelise rahalise ja tehnilise abi kasutamist, mida 

EL võib pakkuda; kutsub komisjoni üles valimiste vaatlemise protsesse üldiselt 

hindama; 

189. palub nõukogu ja Euroopa välisteenistust lisada maailma inimõigusi ja demokraatiat 

käsitleva ELi aastaaruande geograafilisse ossa jaotis, mis puudutab 

valimisvaatlusmissioonide raames vastu võetud soovituste elluviimist asjaomastes 

riikides; tuletab meelde, et Euroopa välisteenistus, komisjon ja liikmesriigid võtsid 

tegevuskavas kohustuse teha kolmandates riikides valimiskomisjonide, 

parlamentaarsete institutsioonide ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega kindlamat 

ja järjepidevamat koostööd, et aidata nende mõjuvõimu suurendada ja seega 

demokraatlikke protsesse tugevdada; 

190. kutsub komisjoni üles täiendama oma valimistega seotud tööd (vaatlemist ja abi) 

sarnase toe pakkumisega muudele demokraatliku süsteemi olulistele osalejatele, näiteks 

erakondadele, parlamentidele, kohalikele omavalitsustele, sõltumatule meediale ja 

kodanikuühiskonnale;  

191. kutsub ELi üles jätkama tööd parimate tavade määratlemiseks selles valdkonnas, 

sealhulgas konfliktide ennetamise meetmed, vahendamine ja dialoogi hõlbustamine, et 

kujundada sidus, paindlik ja usaldusväärne lähenemisviis; 

192. tunnustab Euroopa välisteenistuse ja ELi delegatsioonide edukat tööd teise põlvkonna 

demokraatiaanalüüside lõpuleviimisel ja demokraatia tegevuskava edusamme ning 

kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 

esindajat tagama, et tegevuskavade raames kohalikule demokraatiale konkreetset tuge 

pakutaks; 

193. kutsub Euroopa välisteenistust üles demokraatiaanalüüside kogemustest lähtudes 

valmistuma sellise analüüsi arvestamiseks oma välistegevuses, ning märgib, et kuigi 

demokraatia lisamine inimõiguste ja demokraatia riigistrateegiatesse on tervitatav, ei 

piisa sellest demokraatia tõeliselt igakülgseks mõistmiseks partnerriigis;  

194. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 

esindajale ja Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale.  
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ARENGUKOMISJONI ARVAMUS 

väliskomisjonile 

aruande kohta, mis käsitleb inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2015. aastal ja Euroopa 

Liidu poliitikat selles valdkonnas 

(2016/2219(INI)) 

Arvamuse koostaja: Cristian Dan Preda 

 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. on kindlalt veendunud, et areng ja inimõigused on üksteisest sõltuvad ning inimõiguste, 

sealhulgas sotsiaalsete, majanduslike ja poliitiliste õiguste austamine, kaitse ja 

saavutamine on vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamise ning kõikide inimeste jaoks säästva 

arengu eesmärkide saavutamise eeltingimused; on ühtlasi arvamusel, et vaesus ja madal 

arengutase takistavad inimõiguste tulemuslikku teostamist; 

2. rõhutab, et rahvusvaheline üldsus seisab hetkel pagulaskriisi silmas pidades silmitsi ühe 

suurima probleemiga; peab tervitatavaks uute ELi vahendite kasutuselevõtmist rände 

algpõhjustega tegelemiseks ning rõhutab, kui oluline on seada inimõigused ja 

inimväärikus ELi rändepoliitika keskmesse; tuletab meelde, et õigus lahkuda oma 

kodumaalt on sätestatud ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 13 ning et rändajate 

inimõigusi tuleb täielikult austada päritolu-, transiidi- ja lähteriikides, sealhulgas 

kinnipidamisasutustes; 

3. on seisukohal, et kõikide isikute inimõigused tuleb säästva arengu tegevuskava 2030 

kõikide eesmärkide ja sihtide saavutamisel seada siduvaks märksõnaks; nõuab, et riiklikul 

ja rahvusvahelisel tasandil võetaks kasutusele selline säästva arengu eesmärkidel põhinev 

näitajate raamistik, mis oleks kaasav, õigustele tuginev ning mille puhul võetaks arvesse 

inimõigusi, et tagada selles osas range läbipaistvus ja aruandekohustus, et arengule 

eraldatud vahendid jõuaksid ka tegelikult abivajajateni; 

4. rõhutab, kui oluline on säästva arengu 16. eesmärk, mis käsitleb rahu tagamist, õiglust ja 

kaasava ühiskonna rajamist; rõhutab, et inimõiguste austamine on mis tahes 

demokratiseerimisprotsessi õnnestumise alus ning ELi välispoliitika peaeesmärgid peaksid 

olema õigusriigi põhimõtete kinnistamine, hea valitsustava, institutsioonilise võimekuse 
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edendamine eelarvetoetuse abil, demokraatlik osalemine ja esinduslik otsustusprotsess, 

stabiilsus, sotsiaalne õiglus ning kaasav ja jätkusuutlik majanduskasv, mis võimaldab 

toodetud rikkuse õiglast jaotamist; hoiatab populismi, ekstremismi ja põhiseaduse 

rikkumise juhtude eest, millega legitimeeritakse inimõiguste rikkumisi; 

5. tuletab meelde vajadust lähtuda ELi arengupoliitika puhul õigustepõhisest 

lähenemisviisist, mille eesmärk on integreerida inimõigused arengut toetavasse ELi 

tegevusse, mis hõlmab korraldusi nii peakorteri tasandil kui ka kohapeal, eesmärgiga 

ühitada inimõigusi ja arengukoostöö valdkonna tegevust; nõuab õigustepõhise 

lähenemisviisiga seotud meetmete senisest ulatuslikumat levitamist ELi partnerite hulgas, 

sealhulgas kohalikes omavalitsustes, kodanikuühiskonnas ja erasektoris ning komisjoni 

tugevat kontrolli meetmete rakendamise üle; 

6. on mures mis tahes püüete pärast kasutada vaesusega võitlemiseks ja arengu 

edendamiseks ettenähtud rahalisi vahendeid, millega viiakse ühtlasi konkreetselt ellu 

poliitikameetmeid, mis lõppkokkuvõttes aitavad kaasa inimõiguste kaitsele, selliste 

eesmärkide rahastamiseks, mis ei ole arenguga seotud; 

7. tuletab meelde ELi toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud poliitikavaldkondade 

arengusidususe põhimõtte suurt tähtsust inimõiguste austamise saavutamise seisukohalt; 

kutsub ELi üles tagama, et poliitikavaldkondade arengusidusus muudetakse vajalike 

suuniste, mõjuhinnangute ning järelevalve- ja aruandlusmehhanismide abil reaalsuseks nii 

liidu kui ka liikmesriikide poliitikavaldkondades; nõuab õigustepõhise lähenemisviisi 

rakendamisel sidususe ja kooskõlastamise tõhustamist kõikide ELi välispoliitika meetmete 

ja vahendite puhul; kutsub liikmesriike võtma meetmeid oma pädevuse ulatuses ning 

täitma selles valdkonnas arenguga seotud kohustused, mille EL on oma poliitikas 

eesmärgiks seadnud; 

8. kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike tungivalt üles integreerima kõikide isikute 

inimõigused süstemaatiliselt kõikidesse arengumaadega peetavatesse poliitilistesse 

dialoogidesse, ning tagama, et koostöö kolmandate riikidega sõltub demokraatia ja 

inimõiguste tulemusliku edendamise osas tehtud edusammudest; nõuab tungivalt, et 

komisjon edendaks aktiivsemalt inimõiguste ning sotsiaalvaldkonna ja keskkonnaga 

seotud mittekaubeldavate klauslite integreerimist rahvusvaheliste kokkulepete, sealhulgas 

majanduspartnerluslepingute üle peetavatesse läbirääkimistesse, ning kaaluma 

sanktsioonide süsteemi ja ohvritele õiguskaitsemehhanismi kehtestamist, kui on 

tõendatud, et inimõigusi on rikutud; toonitab eelkõige, et AKV riikidega sõlmitava 

tulevase kokkuleppega tuleb tõhustada käimasolevat inimõiguste alast dialoogi; kutsub 

ELi üles kaasama valitsusväliseid organisatsioone ja kodanikuühiskonda aktiivselt 

poliitika kujundamisse, et tagada inimõigusi käsitlevate sätete tõhusus ja isevastutus ning 

vältida inimõiguste mis tahes võimalikku instrumentaliseerimist; 

9. tunnistab, et ELi delegatsioonidel on väga oluline roll inimõiguste edendamisel 

kolmandates riikides ja inimõigustega seotud ELi välispoliitika tulemuslikus 

rakendamises; kutsub komisjoni üles hindama õigustepõhise lähenemisviisi kasutamist 

delegatsioonide töös ning esitama parlamendile nimetatud hindamise ülevaate; 

10. tuletab meelde, et erasektor on oluline partner säästva arengu eesmärkide saavutamisel; 

rõhutab, kui oluline on tagada rahvusvaheliste ettevõtete vastutus ja kinnipidamine 

inimõigustest ning sotsiaalsetest ja keskkonnastandarditest ning põhimõtetest konkreetses 
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riigis tegutsemisel; on veendunud, et seda saab tõhustada suurema hulga avaliku ja 

erasektori partnerlussuhete sõlmimisega; kutsub sellega seoses ELi ja liikmesriike üles 

korrapäraselt hindama, kuidas erasektori ettevõtete tegevus arengu valdkonnas mõjutab 

inimõigusi, ning toetama aktiivselt ÜRO Inimõiguste Nõukogu tööd rahvusvahelise 

lepingu väljatöötamisel, millega rahvusvahelised korporatsioonid pannakse vastutama 

inimõiguste rikkumiste eest; 

11. tuletab meelde, et konflikt ja ebakindlus avaldavad negatiivset mõju miljonite inimeste 

elule ning et terrorismi põhjustatud inimõiguste rikkumised on hakanud laialt levima; 

rõhutab, kui oluline on tagada välispoliitiliste julgeolekumeetmete parem ühitamine 

humanitaarabi andmise ja pikaajaliste arengustrateegiatega; nõuab tungivalt, et EL 

integreeriks kolmandate riikidega sõlmitavatesse arenguprogrammidesse kuriteo- ja 

vägivallaohvrite kaitse ning seaks prioriteediks parimate tavade vahetamise korruptsiooni 

vastu võitlemise valdkonnas, kuna korruptsiooni tõttu jäävad kuriteod sageli karistuseta 

ning see põhjustab ebaõiglust ohvrite suhtes; 

12. rõhutab vajadust edendada kõikide inimeste sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist 

kaasatust olenemata east, soost, seksuaalsest sättumusest, rassist, etnilisest päritolust või 

usutunnistusest, sealhulgas kõikide inimeste õiglast juurdepääsu paremini toimivale 

riiklikule tervishoiusüsteemile; kutsub ELi institutsioone üles tegelema kastipõhise 

diskrimineerimise ja muude asjaolude alusel diskrimineerimise vormidega; kordab ELi 

kohustust toetada haavatavaid ja tõrjutud elanikkonnarühmi, sealhulgas puudega inimesi 

kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga ning nõuab tungivalt, et 

uuritaks põhjalikult puudega seotud projektide tõhusust ning puudega inimesi esindavate 

organisatsioonide nõuetekohast kaasatust nimetatud projektide kavandamisse ja 

rakendamisse; rõhutab lisaks sellele, kui oluline on säästva arengu viies eesmärk, mis 

käsitleb lõpu tegemist igasugusele naiste ja tütarlaste diskrimineerimisele ja nende 

vastasele vägivallale, ning pöörata eelkõige tähelepanu naissoost inimõiguste kaitsjate 

olulisele rollile; 

13. tuletab meelde vajadust täiendada õiguslikke vahendeid seoses kaevandamise eelnevate ja 

järgnevate etappidega, et tagada mineraalide parem jälgitavus; kutsub ELi üles hoidma ära 

ELi hargmaiste ettevõtete poolsed loodusvarade kasutamisega seotud inimõiguste 

rikkumised arenguriikides ning toetama rangeid õigusraamistikke ja algatusi, mille 

eesmärk on saavutada kaevandussektoris ja teistes loodusvaradega seotud valdkondades 

läbipaistvus ja hea valitsemistava; toetab ülemaailmseid korruptsiooni vastu võitlemise 

algatusi nagu mäetööstuse läbipaistvuse algatus; tuletab meelde, et loodusvarade 

kaevandamisega seotud inimõiguste rikkumised puudutavad eelkõige põlisrahvaste 

kogukondi ning et tuleb austada nende vabatahtlikku, eelnevat ja teadlikku nõusolekut; 

14. märgib murelikult, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni andmetel on maailmas umbes 

21 miljonit meest, naist ja last ühel või teisel moel orjastatud ning et mitme GSP+ 

erikorraga riikide puhul on teatatud peamiste tööstandardite korduvatest rikkumistest; 

rõhutab kohustust järgida rahvusvahelisi tööstandardeid kooskõlas ILO inimväärse töö 

tagamise suunistega ning on arvamusel, et tööõigused peaks ELi välissuhetes olulisemal 

kohal olema; nõuab tungivalt üldise soodustuste süsteemi tulemuslikku rakendamist ja 

jõustamist, mille üle peaks järelevalvet teostama kodanikuühiskond läbipaistva 

aruandlussüsteemi raames; kutsub lisaks sellele Euroopa Investeerimispanka üles pöörama 

suuremat tähelepanu sellele, milline on tema tegevuse mõju inimõigustele ja tööõigustele 
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ning soovitab seda silmas pidades, et Euroopa Investeerimispank võtaks projektide 

hindamisel arvesse inimõiguste kriteeriume; 

15. väljendab heameelt selle üle, et ELi aastaaruandesse lisati arengut käsitlev peatükk ning 

nõuab, et see tava kinnistuks ka järgmiste aastate aruannete puhul. 



 

PE587.429v02-00 50/101 RR\1111015ET.docx 

ET 

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS 

Vastuvõtmise kuupäev 8.11.2016    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

19 

3 

1 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Louis Aliot, Nicolas Bay, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, 

Raymond Finch, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György 

Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, 

Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleni Theocharous, 

Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, 

Bernd Lucke, Judith Sargentini, Patrizia Toia 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Maria Grapini 

 
 

  



 

RR\1111015ET.docx 51/101 PE587.429v02-00 

 ET 

 

10.11.2016 

NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS 

väliskomisjonile 

inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas 

käsitleva 2015. aasta aruande kohta 

(2016/2219(INI)) 

Arvamuse koostaja: Beatriz Becerra Basterrechea 

 

 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 1 riikide parlamentide rolli 

kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta, 

– võttes arvesse oma 8. märtsi 2016. aasta resolutsiooni naispagulaste ja -

varjupaigataotlejate olukorra kohta ELis, 

– võttes arvesse komisjoni talituste ühist töödokumenti „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste 

mõjuvõimu suurendamine: tütarlaste ja naiste elude muutmine ELi välissuhete kaudu 

aastatel 2016–2020“, 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 

tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon), 

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1325, 2242, 1820, 1888, 1889 ja 

1960 naiste, rahu ja julgeoleku kohta, 

– võttes arvesse ÜRO 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 

likvideerimise kohta, 

– võttes arvesse 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni ja 1967. aasta pagulasseisundi 

protokolli, 

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni, 
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– võttes arvesse naiste vastu suunatud vägivalla, selle põhjuste ja tagajärgedega tegeleva 

ÜRO eriraportööri Rashida Manjoo 2015. aasta aruannet, 

– võttes arvesse ÜRO peakorteris New Yorgis 14.–24. märtsil 2016. aastal toimunud ÜRO 

naiste staatuse komisjoni 60. istungjärgu tulemusi, 

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni 2013. aastal koostatud aruannet „Global 

and regional estimates of violence against women“ (Globaalsed ja piirkondlikud 

hinnangud naistevastase vägivalla kohta), 

Α. arvestades, et naiste ja tütarlaste vastane vägivald on üks kõige levinum inimõiguste 

rikkumine maailmas ning puudutab kõiki ühiskonnatasandeid, olenemata vanusest, 

haridusest, sissetulekust, ühiskondlikust positsioonist või päritolu- või elukohariigist, ning 

see on soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele otsustavaks takistuseks; arvestades, et 

teatavates riikides on täheldatud selliste juhtumite arvu märkimisväärset suurenemist; 

B. arvestades, et paljudes paikades üle kogu maailma langevad naised ja tütarlapsed jätkuvalt 

soolise vägivalla (sh vägistamine, inimkaubandus, sundabielu, aumõrvad, naiste 

suguelundite moonutamine, orjastamine, julmad ja ebainimlikud karistused, millega 

kaasneb piinamine) ohvriks ning et sellega rikutakse nende põhiõigusi elule, vabadusele, 

õiguskaitsele, väärikusele ning turvalisusele ja vabadusele, nende õigust vaimsele ja 

kehalisele puutumatusele ning nende õigust ise otsustada oma seksuaalelu ja laste saamise 

üle; 

C. arvestades, et mitte kõik naised ja lapsed, kes on olnud koduvägivalla või 

seksuaalkuritegude ohvrid, ei oma juurdepääsu vajalikele tugivõrgustikele, vaimse 

tervisega seotud teenustele või kohtusüsteemidele, mis on valmis seda tüüpi rikkumistega 

toime tulema; 

D. arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on ligikaudu 35 % maailma 

naistest kogenud füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda, kusjuures see arv ei sisalda naiste 

poolt teatamata jäetud juhtumeid ja kogumata andmeid; 

E. arvestades, et riikides, kus rakendatakse surmanuhtlust, kasutatakse naiste puhul 

piinamisega samaväärseid meetodeid, millega kaasneb ka füüsiline alandamine; 

F. arvestades, et inimõiguste ning eelkõige naiste ja tütarlaste õiguste austamine on kõikjal 

maailmas ohus ja arvestades, et rida autoritaarseid valitsusi seab inimõiguste 

universaalsust aina rohkem ja tõsisemalt kahtluse alla; arvestades, et paremäärmuslikud ja 

soolise võrdõiguslikkuse vastased liikumised on paljudel juhtudel püüdnud piirata naiste 

õigusi oma kehale, lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI-

inimeste) õigusi ning pagulaste ja varjupaigataotlejate põhiõigusi; 

G. arvestades, et EL on pühendunud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja soolise aspekti 

arvestamisele kõigis oma meetmetes; 

H. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on eeltingimus selleks, et naistele ja tütarlastele 

oleksid tagatud inimõigused ning on määrava tähtsusega soolise aspekti arvessevõtmiseks 

riiklike strateegiliste kavade kaudu; 
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I. arvestades, et ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia tagab juba soolise aspekti 

arvestamise ELi kaubanduspoliitikas; 

J. arvestades, et relvastatud konfliktide ajal kuuluvad naistest ja lastest pagulased, 

varjupaigataotlejad ja kodakondsuseta isikud kõige kaitsetumate ühiskonnarühmade 

hulka, ning et humanitaarkriiside ajal on pagulastest teismelised tütarlapsed oluliselt 

suuremas ohus; 

K. arvestades, et mõnedes Euroopa riikides on viimastel aastatel suhtutud rändajatesse, 

pagulastesse ja varjupaigataotlejatesse vähem sallivalt; arvestades, et EL peab eeskuju 

andma ja olema nii oma sise- kui ka välispoliitikas järjepidev; arvestades, et liikmesriigid 

peavad ELi õigusaktid riiklikusse õigusesse üle võtma; 

L. arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervis ning sellega seonduvad õigused on põhilised 

inimõigused ja inimväärikuse oluline osa; arvestades lisaks, et need ei ole veel igal pool 

maailmas tagatud; 

M. arvestades, et naisi kogu maailmas puudutavad eelkõige kliima-, keskkonna- ja 

energiapoliitika mõjud, mistõttu võitlus soolise ebavõrdsuse vastu ja võitlus 

kliimamuutusega on omavahel seotud; 

N. arvestades, et puudega naistel ja tütarlastel või kultuuri, traditsiooni, keele, usu, soo või 

seksuaalse sättumuse alusel vähemusrühmadesse kuuluvatel naistel ja tütarlastel on 

suurem oht kogeda oma puude, vähemusse kuulumise ja soo tõttu vägivalda, 

väärkohtlemist, hooletusse jätmist ja mitmekordset diskrimineerimist; 

O. arvestades, et maailma 960 miljonist kirjaoskamatust inimesest moodustavad kaks 

kolmandikku naised ja tütarlapsed1; arvestades, et tütarlapsed on jätkuvalt äärmiselt 

ebasoodsas olukorras ning on paljude riikide haridussüsteemidest kõrvale jäänud; 

arvestades, et naistele ja tütarlastele on keelatud juurdepääs kvaliteetsele haridusele ning 

neid sunnitakse abielludes või lapsi saades õpinguid katkestama; 

P. arvestades, et oma 2005. aasta avalduses kutsus ÜRO Julgeolekunõukogu ÜRO 

liikmesriike üles jätkama resolutsiooni 1325 rakendamist riiklike tegevuskavade või 

muude riigi tasandi strateegiate väljatöötamise kaudu; arvestades, et praeguseks on 

sellised riiklikud tegevuskavad koostanud ja käivitanud vaid 60 ÜRO liikmesriiki, neist 17 

on ELi liikmesriigid; 

Q. arvestades, et allpool vaesuspiiri elavast miljardist inimesest moodustavad naised kolm 

viiendikku; 

R. arvestades, et naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine on reaalne viis, kuidas 

laiendada ja edendada nende põhiõiguste kasutamist; 

1. on veendunud, et naistel peaks olema olulisem roll protsessides ning riiklikes ja 

rahvusvahelistes institutsioonides, mis tegelevad konfliktide ennetamise ja inimõiguste 

ning demokraatliku reformi edendamisega, ning rõhutab, kui oluline on toetada naiste 

järjepidevat osalemist, mis on määrava tähtsusega rahuprotsessides ja konfliktijärgses 

                                                 
1 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_eng.pdf 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_eng.pdf
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ülesehituses; rõhutab, et naiste osalemine konfliktide lahendamise läbirääkimistes on 

ülioluline, et edendada naiste õigusi ja osalust, ning et see on esimene samm nende 

täielikuks kaasamiseks tulevastesse üleminekuprotsessidesse; palub komisjonil, kõrgel 

esindajal ja liikmesriikidel edendada naiste rolli kõikides konfliktilahendamise ja rahu 

tagamise raamistikes, kus EL on esindatud; 

2. mõistab teravalt hukka naiste ja tütarlaste vastu jätkuvalt sõjarelvana kasutatavad 

vägistamised ning muud seksuaalse ja soolise vägivalla vormid; palub kõigil riikidel, ja 

eelkõige ELi liikmesriikidel, kes ei ole veel ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 

rakendavaid riiklikke tegevuskavasid välja töötanud, seda teha, ning töötada samuti välja 

naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks vajalikud strateegiad; nõuab, et kogu maailmas 

võetaks kohustus tagada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 rakendamine; 

rõhutab, et ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonid ja ELi koolitus-, tehnilised ja 

abimissioonid kolmandates riikides peavad aitama võidelda seksuaalse ja soolise vägivalla 

vastu; rõhutab vajadust kasutada konfliktide lahendamises rahumeelseid vahendeid, 

milleks on muu hulgas naiste osalemine läbirääkimistes ja tegevuses; 

3. tunnistab, et tütarlapsed ja naised on eriti ebasoodsas olukorras ja ohus ning tütarlaste ja 

naiste juurdepääs haridusele ja seksuaal- ja reproduktiivtervisele ning seonduvatele 

õigustele eeldab eritähelepanu, et neil oleks võimalik elada vägivalda kogemata, et 

kaotada diskrimineerivad seadused ja tavad ning suurendada kogu maailmas tütarlaste ja 

noorte naiste mõjuvõimu; 

4. nõuab, et kogu maailmas võetaks kohustus tagada ennetavalt naiste ja tütarlaste turvalisus 

kõikide hädaolukordade ja kriiside algusest peale, tõrjudes asjakohaselt seksuaalse ja 

soolise vägivalla ohtu, suurendades teadlikkust, parandades õiguskaitse kättesaadavust 

naiste ja tütarlaste jaoks konflikti- või konfliktijärgses olukorras, suurendades vastutust ja 

sellise vägivalla toimepanijate tulemuslikku vastutuselevõtmist, kuna karistamatus, 

sealhulgas ametlike relvajõudude hulgas, on endiselt üheks takistuseks, mistõttu ei ole 

suudetud mõnes riigis välja murda seksuaalse vägivalla nõiaringist, ning kindlustades 

juurdepääsu kõigile seksuaal- ja reproduktiivtervishoiuteenustele, kaasa arvatud turvaline 

ja seaduslik abort sõjaaegsete vägistamiste ohvritele; 

5. mõistab hukka asjaolu, et riikides, kus rakendatakse surmanuhtlust, kasutatakse naiste 

hukkamiseks piinamisega samaväärseid meetodeid (nt kividega surnuks loopimine), 

millega kaasneb ka füüsiline alandamine (nt avalik poomine), et teisi naisi hirmutada; 

mõistab sügavalt hukka kõik soopõhise piinamise vormid, eriti kividega surnuksloopimise 

ja aumõrvad; 

6. on seisukohal, et naistevastane ja sooline vägivald kujutavad endast põhiõiguste rikkumist 

ja diskrimineerimise ekstreemset vormi, mis on ühteaegu nii soolise ebavõrdsuse põhjus 

kui ka tagajärg ELis ja väljaspool seda; 

7. mõistab hukka asjaolu, et naised ja tütarlapsed moodustavad 98 % seksuaalse 

ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubanduse ohvritest; kutsub liikmesriike üles 

tegutsema aktiivsemalt, et võidelda selle praktika vastu, millega rikutakse naiste ja laste 

põhiõigusi; 

8. rõhutab, et usulised, kultuurilised ja traditsioonilised erinevused ei õigusta mingil juhul 

diskrimineerimist ega mis tahes kujul vägivalda, eriti naiste ja tütarlaste vastu, näiteks 
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naiste suguelundite moonutamist, seksuaalset kuritarvitamist, feminitsiidi, varajast või 

sunnitud abielu, koduvägivalda, aumõrvu või au kaitsmise ettekäändega vägivalda või 

muid piinamis- ja surmamisviise, nagu kividega surnuksloopimine; 

9. kinnitab veel kord, et naiste suguelundite moonutamine on raske inimõiguste rikkumine, 

millele tuleks pöörata eritähelepanu dialoogis, mida EL peab selliste kolmandate 

riikidega, kus seda praktikat palju esineb; tuletab meelde, et naiste suguelundite 

moonutamisel on tõsised ja püsivad tagajärjed naiste tervisele ja seega arengule; 

10. märgib, et soolise vägivalla vastu võitlemiseks võetavate meetmetega tuleb samuti 

võidelda veebipõhise vägivalla, sealhulgas ahistamise, kiusamise ja hirmutamise vastu, 

ning tuleb püüda luua naiste ja tütarlaste jaoks turvaline veebikeskkond; 

11. kinnitab veel kord oma pikaajalist vastuseisu surmanuhtlusele mis tahes asjaoludel ning 

kordab nõudmist kehtestada viivitamatult moratoorium hukkamiste suhtes riikides, kus 

surmanuhtlust ikka veel kohaldatakse; 

12. nõuab soolist vägivalda käsitleva piirkonnapõhise teabe analüüsimist, et kohandada 

paremini meetmed naiste olukorra parandamiseks konkreetses piirkondades; 

13. väljendab heameelt komisjoni 4. märtsil 2016. aastal tehtud ettepaneku üle ELi 

ühinemiseks Istanbuli konventsiooniga, mis on rahvusvahelisel tasandil esimene 

õiguslikult siduv vahend naistevastase vägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks; usub, et 

see muudab ELi sise- ja välispoliitikat tulemuslikumaks ja sidusamaks ning tugevdab ELi 

vastutust ja rolli naistevastase ja soolise vägivalla vastu võitlemisel rahvusvahelisel 

tasandil; nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu teeksid kõik endast oleneva, et 

võimaldada ELil konventsioon allkirjastada ja sõlmida, ergutades samal ajal 14 

liikmesriiki, kes ei ole veel Istanbuli konventsiooni allkirjastanud ja ratifitseerinud, seda 

tegema, ning tagama konventsiooni nõuetekohase rakendamise; 

14. palub komisjonil koostada kiiremas korras soolise vägivalla vastu võitlemise Euroopa 

strateegia, mis sisaldab õigusinstrumenti naistevastase vägivalla kõigi vormide vastu 

võitlemiseks ja nende ennetamiseks ELis; 

15. peab kahetsusväärseks, et paljudes riikides puuduvad soolise vägivalla ennetamise 

poliitika ja ohvriabi ning paljud õigusrikkujad jäetakse karistamata; palub, et Euroopa 

välisteenistus vahetaks kolmandate riikidega häid tavasid õigusloomemenetluste ning 

politseinike, kohtutöötajate ja ametnike koolitusprogrammide vallas; nõuab ELilt tungivalt 

kolmandates riikides inimõiguste kaitsmise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisega 

tegelevate kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamist ning tiheda koostöö tegemist 

soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, et 

luua sünergia ning edendada naiste mõjuvõimu suurendamist; 

16. võtab teadmiseks, et prostitutsiooniga hakatakse kõikjal maailmas tegelema keskmiselt 

12–14 aasta vanuselt ning et prostitutsioon ja seksuaalne ärakasutamine on väga tihedalt 

sooga seotud küsimused ja soolise vägivalla vorm, mis on vastuolus inimõigustega, mille 

läbiv põhimõte on sooline võrdõiguslikkus; kutsub rahvusvahelist kogukonda üles 

töötama välja konkreetsed meetmed, et inimkaubanduse ennetamise ja vähendamise 

võtmestrateegiana vähendataks nõudlust naiste, tüdrukute, meeste ja poiste järele 

prostitutsioonis; 
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17. nõuab otseselt toimepanijatele suunatud seaduste ja poliitika rakendamist, et vähendada 

nõudlust seksuaalse ärakasutamise järele ning samas dekriminaliseerida prostitutsioonis 

osalejaid ja pakkuda neile tugiteenuseid, sealhulgas kvaliteetset sotsiaal-, õigus- ja 

psühholoogilist abi neile, kes soovivad prostitutsiooniärist väljuda; 

18. rõhutab, et soolised stereotüübid on naiste õiguste rikkumise ning naiste ja meeste 

ebavõrdsuse üks peamisi põhjuseid, ning rõhutab, kui oluline on võidelda selliste 

stereotüüpide vastu, mis tugevdavad naiste alamat seisust ühiskonnas ning on meeste ja 

naiste ebavõrdsuse, naiste suhtes toime pandud inimõiguste rikkumise ning soolise 

vägivalla peamine põhjus; rõhutab, kui olulised on kõikidele ühiskonnatasanditele 

suunatud teadlikkuse suurendamise kampaaniad, naiste julgustamise ja meeste kaasamise 

strateegiad, meedia suurem kaasamine ja soolise võrdõiguslikkuse küsimuste 

arvessevõtmine hariduses ning kõikides ELi poliitikavaldkondades ja algatustes, eelkõige 

nendes, mis on seotud välistegevuse, koostöö ja arengu ning humanitaarabiga; kutsub 

Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles rõhutama selle olulisust, et mehed ja poisid 

osaleksid naiste õiguste teemalistes teabe- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniates nii 

sihtrühmana kui ka muutuste elluviijatena; märgib, et erilist tähelepanu tuleb pöörata 

põhiseaduslikele, õiguslikele ja regulatiivsetele sätetele, millega diskrimineeritakse naisi 

soo alusel;  

19. kordab, et laste abielud, varajased ja sundabielud ja abiellumisvanuse seadusliku alampiiri 

kehtestamata jätmine on laste õiguste rikkumine ja see takistab ka naiste mõjuvõimu 

suurendamist; 

20. on seisukohal, et ametiasutused peavad kohustuma välja töötama meestele ja noorematele 

põlvkondadele suunatud harivaid kampaaniaid, mille eesmärk on kaasata mehi ja poisse ja 

ennetada mis tahes soolist vägivalda ja see järk-järgult kaotada ning edendada naiste 

mõjuvõimu; 

21. toonitab, kui oluline on parandada naiste ja tütarlaste juurdepääsu haridusele kõigil 

tasanditel ning kaotada kõik tõkked hariduse saamisel, eelkõige kõige vaesemates ja 

tõrjutumates kogukondades, ning nõuab naiste kutsehariduse toetamist ja soolise 

võrdõiguslikkuse koolitusprogrammide väljatöötamist kolmandate riikide haridustöötajate 

jaoks, kuna hariduse andmine naistele ja tütarlastele parandab oluliselt nende 

tulevikuväljavaateid; nõuab tungivalt, et EL peaks seda esmatähtsat eesmärki silmas kogu 

oma diplomaatilises ning kaubandus- ja arengualases koostöös ning soovitab võtta 

sooteadlikku eelarvestamist arvesse ja kohaldada seda kõigis programmides ja meetmetes, 

millega rahastatakse naiste ja tütarlaste hariduse ja koolituse valdkonda; juhib tähelepanu 

vajadusele tagada pagulaslaagrites ja konfliktipiirkondades ning haiglates lastele, noortele 

ja naistele haridustee jätkamise võimalus; 

22. nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid teeksid suuremaid jõupingutusi naiste 

diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva konventsiooni ja Pekingi 

tegevusprogrammi osa raames võetud naiste õiguste valdkonnaga seotud kohustuste ja 

lubaduste täitmisel ning toetaksid soolise võrdõiguslikkuse edendamisega tegelevaid 

kodanikuühiskonna organisatsioone; 

23. on mures surrogaatemadusega seotud äritegevuse pärast, mille puhul naise kehasse 

suhtutakse kui kaupa rahvusvahelisel reproduktiivturul, ning taunib asjaolu, et 

surrogaatemaduse puhul kasutatakse suuresti ära kaitsetuid naisi, eelkõige neid, kes on 
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pärit maailma lõunapoolsetest riikidest; 

24. mõistab hukka asjaolu, et maailmas sureb igal aastal sünnitusel üle 500 000 naise1 ja et 

naiste seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduvaid õigusi rikutakse sageli; rõhutab, et 

korralik ja taskukohane tervishoid ning seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud hariduse 

ja teenuste üldine austamine ja nendele juurdepääs aitavad parandada sünnituseelset 

hooldust ja suutlikkust vältida suure riskiga sünnitusi ning vähendada väikelaste ja laste 

suremust; 

25. nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid tunnustaksid naiste ja tütarlaste 

võõrandamatut õigust kehalisele puutumatusele ja iseseisvale otsuste tegemisele, eeskätt 

seoses õigusega omada juurdepääsu vabatahtlikule pereplaneerimisele, emade tervisele 

ning turvalistele ja seaduslikele aborditeenustele, mis on olulised tegurid naiste elude 

päästmiseks, ning õigusega olla vaba vägivallast, sealhulgas naiste suguelundite 

moonutamisest, varajastest ja sundabieludest ning abielusisesest vägistamisest; 

26. kutsub ELi ja rahvusvahelist kogukonda üles tegema aktiivselt tööd soolist 

võrdõiguslikkust käsitleva uue säästva arengu eesmärgi saavutamiseks (säästva arengu 5. 

eesmärk) ja seda rohkem rahastama, pöörates samal ajal tähelepanu sellele, kui oluline on 

juurdepääs seksuaalkasvatusele ja üldine juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervisele ja 

sellega seotud õigustele; 

27. taunib tõsiasja, et kõikjal maailmas on naistel suuri raskusi inimväärsete töökohtade 

leidmisel ja nende säilitamisel, mida kinnitab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni aruanne 

„Naised tööl 2016“; 

28. peab kahetsusväärseks, et ettevõtluses tegutsevaid naisi mõjutav klaaslagi, sooline 

palgalõhe ja ühiskonna laitev suhtumine naisettevõtlusse on endiselt üleilmsed nähtused; 

nõuab algatusi, millega naiste mõjuvõimu veelgi suurendada, eelkõige neid, mis 

käsitlevad füüsilisest isikust ettevõtjaid ja VKEsid; 

29. peab kahetsusväärseks, et liiga sageli eelistatakse mehi naistele, kui on tegemist 

juurdepääsuga rahalistele vahenditele, näiteks pangalaenule; rõhutab tõsiasja, et naiste 

mõjuvõimu suurendamine ettevõtluses on osutunud äärmiselt oluliseks teguriks 

majanduse elavdamisel ning pikas perspektiivis vaesuse vastu võitlemisel; 

30. soovitab kaaluda soolise vägivalla vastase siduva rahvusvahelise vahendi väljatöötamist ja 

vastuvõtmist ÜRO tasandil ning näha sellele ette oma järelevalveorgani; soovitab võtta 

sooteadlikku eelarvestamist arvesse ja kohaldada seda kõigis programmides ja meetmetes, 

millega rahastatakse naiste ja tütarlaste hariduse ja koolituse valdkonda; 

31. palub komisjonil ja ELi liikmesriikidel rakendada sooteadlikku eelarvestamist kõigis 

asjaomastes ELi rahastamisprogrammides; 

32. osutab vajadusele tagada tervishoiutöötajatele, politseijõududele, prokuröridele, 

kohtunikele, diplomaatidele ja rahuvalvajatele, nii ELis kui ka mitteliikmesriikides, 

nõuetekohane koolitus, et aidata ja toetada vägivalla ohvreid, eelkõige naisi ja lapsi, 

                                                 
1 Allikas: UNICEF. 
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konfliktiolukordades ja kohapealsetel operatsioonidel; 

33. taunib tõsiasja, et teatavates kolmandates riikides on seaduslikud täiskasvanute ja 

alaealiste vahelised abielud ning et mõningatel juhtudel on pruudid alla üheksa aasta 

vanused (lapspruudid); 

34. juhib tähelepanu sellele, et sooline võrdõiguslikkus ei kehti üksnes meeste ja naiste suhtes, 

vaid see peab hõlmama kogu LGBTI kogukonda; 

35. on mures selle pärast, et viimastel aastatel on mitmes riigis leidnud avalikku toetust 

paremäärmuslikud ja soolise võrdõiguslikkuse vastased liikumised; on seisukohal, et 

sellised liikumised seavad ohtu senised saavutused naiste õiguste, soolise 

võrdõiguslikkuse ja rändajate õiguste valdkonnas ning nende eesmärk on takistada 

LGBTI-inimesi vihakuritegude ja diskrimineerimise eest kaitsvate õigusaktide ja poliitika 

elluviimist; 

36. mõistab hukka ja taunib tõsiasja, et teatavates kolmandates riikides on homoseksuaalsus 

kuritegu, mis on mõningatel juhtudel karistatav surmanuhtlusega; palub, et EL ja 

liikmesriigid edendaksid kindlalt ja kaitseksid LGBTI-inimeste kõiki inimõigusi oma 

välispoliitikas; 

37. osutab vajadusele arvestada ELi humanitaarabis rohkem soolise võrdõiguslikkuse 

küsimustega; 

38. peab äärmiselt kahetsusväärseks soolise võrdõiguslikkuse puudumist poliitikasfääris ja 

naiste alaesindatust poliitilises, sotsiaalses ja majanduslikus otsustusprotsessis, kuna 

sellega õõnestatakse inimõigusi ja demokraatiat; on seisukohal, et valitsused peaksid 

demokraatia ülesehitamise ja säilitamise protsessides püüdlema soolise võrdõiguslikkuse 

poole ja võitlema ühiskonnas aset leidva diskrimineerimise kõigi vormide vastu; rõhutab, 

et valimisvaatlusmissioonide aruanded sisaldavad kolmandate riikidega peetava ELi 

poliitilise dialoogi jaoks täpseid suuniseid, et suurendada naiste osalemist 

valimisprotsessis ja riigi demokraatlikus elus; 

39. tuletab meelde, et ELi tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu 

suurendamise kohta arengukoostöös on ELi jaoks üks peamisi vahendeid soolise 

võrdõiguslikkuse suurendamiseks kolmandates riikides, ning usub seetõttu, et soolise 

võrdõiguslikkuse teine tegevuskava tuleks esitada komisjoni teatisena; palub komisjonil 

võtta arvesse parlamendi resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava uuendamise 

kohta; 

40. nõuab, et EL vaataks läbi oma rahvusvahelise kaubanduse poliitika ja võtaks kasutusele 

lähenemisviisi, mille kohaselt seatakse esikohale inim-, töötajate, tarbijate ja keskkonna 

õigused ja nendest juhindutakse rahvusvahelises ja riigisiseses kaubanduses ja 

investeeringutes; 

41. nõuab tungivalt, et EL tagaks soolist võrdõiguslikkust ja inimeste põhiõigusi, eelkõige 

naiste ja tütarlaste õigusi, käsitlevate kaitseklauslite lisamise riiklikesse 

inimõigustealastesse strateegiatesse ja poliitilistesse dialoogidesse ning kõigisse 

väljaspool ELi asuvate riikidega sõlmitavatesse majandus- ja kaubanduslepingutesse 

õiguslikult siduvate klauslitena; nõuab, et ELi põhiväärtuste järgimine oleks üks 



 

RR\1111015ET.docx 59/101 PE587.429v02-00 

 ET 

eelarvetoetuse saamise kriteerium; 

42. juhib tähelepanu ülemaailmselt tegutsevate Euroopa ettevõtete tähtsale rollile soolise 

võrdõiguslikkuse edendamisel, kuna nad annavad teistele eeskuju;  

43. rõhutab, kui oluline on selliste positiivsete meetmete kehtestamine nagu kvoodisüsteemid, 

millega edendatakse naiste osalemist poliitilistes organites ja demokraatlikus protsessis 

ning majanduslike otsuste tegemisel; 

44. nõuab soolise võrdõiguslikkuse uue tegevuskava järelevalve- ja hindamisprotsessis 

sootundlike kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajate kasutamist ning süstemaatilist ja 

õigeaegset sooliselt eristatud andmete kogumist; 

45. taunib tõsiasja, et mõnedes riikides piiratakse ikka veel naiste osalemist valimistel; 

46. rõhutab, et rahvusvaheline kogukond peab puudega naiste olukorda esmatähtsaks; tuletab 

meelde ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo järeldusi selle kohta, et puudega naiste ja 

tütarlaste vastase vägivalla probleemi käsitlevaid poliitilisi meetmeid ja tegevuskavasid 

tuleks välja töötada tihedas koostöös puudega isikutega, tunnustades nende sõltumatust, ja 

puudega inimeste organisatsioonidega; rõhutab, et vaja on korrapärast järelevalvet 

institutsioonide üle ja asjakohast koolitust hooldajatele; palub ELil kaasata puude alusel 

diskrimineerimise vastu võitlemine oma välistegevusse ning koostöö- ja arenguabi 

poliitikasse, sealhulgas demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendisse; 

47. mõistab hukka inimõiguste rikkumised, peamiselt ahistamise ja seksuaalse vägivalla, mille 

all kannatavad Euroopa – Vahemere piirkonna okupeeritud aladel elavad naised ja mida 

okupatsioonijõud kasutavad oma õiguspärase enesemääramise õiguse eest võitleva kogu 

ühiskonna hirmutamiseks; juhib tähelepanu naiste rollile rahuvalves, dialoogi edendamisel 

ja konflikti lahendamisel, et astuda vastu naiste õiguste rikkumisele Euroopa – Vahemere 

piirkonnas ja kaitsta naisi vägivalla kõigi vormide, sealhulgas okupeerivate võõrvägede 

põhjustatud vägivalla eest; 

48. palub liikmesriike, kus naiste õiguste kaitse on rändekriisi tõttu märkimisväärselt 

halvenenud, jälgida pagulaskeskusi ja nende vahetut ümbrust, et ennetada vägivalla, kaasa 

arvatud seksuaalse vägivalla toimepanemist ja tuua selle toimepanijad kohtu ette; 

49. juhib tähelepanu rändajate, pagulaste ja varjupaigataotlejate, eriti naiste, noorte või 

tõrjutud rühmadesse kuuluvate isikute kaitsetusele ja sellele, et kiiresti on vaja luua 

turvalised ja seaduslikud viisid riiki sisenemiseks, tagades samal ajal perekonna 

taasühinemise, juurdepääsu tasuta pakutavale riiklikule haridusele, tervishoiuteenustele, 

eelkõige seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule, tööhõivele, eluasemele ja psühholoogilisele 

toele, ja võimaldades humanitaarsel eesmärgil tehtavaid külastusi; palub liikmesriikidel 

tagada, et rändajatest või pagulastest naiste õigused, nagu õigus saada viisa, seaduslikult 

väljastatud elamisluba ja sotsiaalsed õigused, oleksid tagatud indiviidipõhiselt ega sõltuks 

nende perekonnaseisust või suhtest abikaasaga; 

50. rõhutab asjaolu, et rändajate ja varjupaigataotlejate massiline liikumine muudab naised ja 

tütarlapsed ebaproportsionaalselt kaitsetuks soolise vägivalla ja soolise diskrimineerimise 

ees transiidi- ja sihtriikides; märgib, et mõned pagulastest ja rändajatest naised ja 

tütarlapsed on langenud rändajaid ebaseaduslikult üle piiri toimetajate seksuaalse 
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vägivalla ohvriks ja on samuti inimkaubanduse ohvrid; palub ELi ametitel ja 

liikmesriikide õiguskaitseasutustel oma töötajaid vastavalt koolitada, võttes arvesse 

naistest ja tütarlastest pagulaste erivajadusi ja kaitsetust; 

51. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et romad ja eriti roma naised kannatavad jätkuvalt laialt 

levinud diskrimineerimise ja romavastaste hoiakute tõttu, mis toidavad ebasoodsate olude, 

väljajätmise, segregatsiooni ja tõrjumise ringi; kutsub ELi ja liikmesriike üles austama 

täielikult romade inimõigusi, tagades neile õiguse haridusele, tervishoiuteenustele, 

tööhõivele, eluasemele ja sotsiaalkaitsele; 

52. nõuab investeerimist naistesse ja noortesse, kuna see on tõhus viis vaesuse ja eelkõige 

naiste vaesuse vastu võitlemiseks;  

53. juhib tähelepanu, kui oluline on jätkata võitlust soolise palgalõhe vastu ja kiirendada 

protsessi juhtivatel ametikohtadel töötavate naiste osakaalu suurendamiseks komisjoni 

seatud eesmärkide kohaselt; 

54. mõistab hukka igasuguse õigusloome, reguleerimise või valitsusepoolse surve, mis piirab 

alusetult sõnavabadust, eriti naiste ning muude soorühmade sõnavabadust; 

55. taunib tõsiasja, et naised on majanduslikus, poliitilises ja sotsiaalses otsustusprotsessis 

alaesindatud; on seisukohal, et naiste esindatus poliitilises, majanduslikus ja sotsiaalses 

otsustusprotsessis on põhiõiguste ja demokraatiaga seotud küsimus; soovitab 

võrdsussüsteemide ja sookvootide kasutuselevõttu ajutise ja seadusliku vahendina, mis 

aitaks edendada naiste osalemist poliitilistes organites ja demokraatlikus protsessis, eriti 

kandidaatidena, ja õigusaktide vastuvõtmist, mis võimaldaks saavutada sama eesmärgi 

avaliku ja erasektori ettevõtetes; 

56. nõuab tungivalt, et liikmesriigid, komisjon ja Euroopa välisteenistus keskenduksid naiste 

majanduslikule ja poliitilisele emantsipatsioonile arengumaades, edendades nende 

osalemist ettevõtluses ning kohaliku ja piirkondliku arengu projektide rakendamises; 

57. ergutab naisi aktiivselt osalema ametiühingutes ja muudes organisatsioonides, sest see 

aitab suuresti kaasa sooliste aspektide arvestamisele töötingimustes; 

58. nõuab eakate ja eelkõige eakate naiste õiguste tugevdamist, võideldes diskrimineerimise 

kõigi vormide vastu ja pakkudes neile võimalust elada inimväärset ja turvalist elu 

ühiskonna täieõiguslike liikmetena. 
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ANNEX I 

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN 

JANUARY AND DECEMBER 2015 

 

COUNTRY 

Individual 
BACKGROUND 

ACTION TAKEN BY THE 

PARLIAMENT 

AFGHANISTAN 

Seven Hazari people 

(two women, four 

men and a little girl) 

 

 

In its Resolution, adopted on 26 November 2015, the 

European Parliament: 

- Strongly condemns the barbaric murder and 

beheading of seven Hazari people (two women, four 

men and a little girl) in the south-eastern Afghan 

province of Zabul on the border with Pakistan; 

- Condemns the attacks by the Taliban, Al Qaeda, ISIL 

and other terrorist groups against Afghan civilians, the 

Afghan National Defence and Security Forces, 

democratic institutions and civil society, which are 

causing record numbers of casualties; stresses that 

protection of the Hazara community, as a group 

particularly vulnerable to Taliban and Daesh/ISIL 

terrorist violence, should be a priority for the Afghan 

Government; 

- Extends its condolences to the bereaved families, 

particularly of the recent victims of horrific killings in 

the Hazara community; 

- Calls for support for the Afghan authorities to take 

swift and appropriate action to ensure that the killers of 

innocent civilians are brought to justice and to reaffirm 

the rule of law in the country; 

- Calls on the Afghan authorities to ensure that security 

force personnel implicated in serious human rights 

violations, including those having command 

responsibility over forces committing abuses, are 

credibly and impartially investigated and disciplined or 

prosecuted as appropriate; 

 

Letters of concern were sent on 11 March and 24 

November 2015. 

 

ALGERIA 

Rachid Aouine, 

Youssef Sultani, 

Abdelhamid Brahimi 

and Ferhat Missa 

 
 

 

Four labour rights activists, 

Rachid Aouine, Youssef Sultani, 

Abdelhamid Brahimi and Ferhat 

Missa, members of the CNDDC 

 

In its Resolution, adopted on 30 April 2015, the 

European Parliament: 

- Expresses its concern at the arrest and detention of 
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Mohamed Rag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khencha Belkacem, 

Brahimi Belelmi, 

Mazouzi Benallal, 

Azzouzi Boubakeur, 

Korini Belkacem, 

Bekouider Faouzi, 

Bensarkha Tahar and 

Djaballah Abdelkader 

 

in the town of El Oued, were 

arrested and charged for 

instigating a gathering. Two of 

them were acquitted, but Rachid 

Aouine was sentenced and 

Youssef Sultani is free facing 

trial. 

 

Mohamed Rag, a labour rights 

activist from the National 

Committee for the Defence of the 

Rights of the Unemployed 

(Comité National pour la Défense 

des Droits des Chômeurs, 

CNDDC) in the town of 

Laghouat, was arrested on 22 

January 2015 and sentenced to 18 

months in prison and a fine of 

DZD 20 000 for ‘assaulting a 

security force agent in the 

exercise of his duties’, and 

whereas his sentence was 

confirmed upon appeal on 18 

March 2015. 

 

On 28 January 2015 in the town 

of Laghouat, eight labour rights 

activists, members of the 

CNDDC – Khencha Belkacem, 

Brahimi Belelmi, Mazouzi 

Benallal, Azzouzi Boubakeur, 

Korini Belkacem, Bekouider 

Faouzi, Bensarkha Tahar and 

Djaballah Abdelkader – were 

arrested when they assembled in 

front of the city court to demand 

that Mohamed Rag be released. 

These eight activists were 

subsequently sentenced last 

March to one year in prison with 

a 6-month suspended sentence 

and a fine of DZD 5000. 

activists Rachid Aouine, Mohamed Rag, Khencha 

Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazouzi Benallal, 

Azzouzi Boubakeur, Korini Belkacem, Bekouider 

Faouzi, Bensarkha Tahar and Djaballah Abdelkader, as 

they are being detained in spite of the fact that their 

activities are fully permissible under Algerian law and 

in line with the international human rights instruments 

which Algeria has ratified; 

- Calls also on the Algerian authorities to ensure and 

guarantee the right to freedom of expression, 

association and peaceful assembly, and to take 

appropriate steps to ensure the safety and security of 

civil society activists and human rights defenders and 

their freedom to pursue their legitimate and peaceful 

activities; 

- Recalls the recommendation to the Algerian 

Government by the United Nations Special Rapporteur 

on the promotion and protection of the right to freedom 

of opinion and expression to revoke the decree of 18 

June 2001 banning peaceful protests and all forms of 

public demonstration in Algiers and to establish a 

system of simple notification rather than prior 

authorisation for public demonstrations; 

- Calls on the Algerian authorities to repeal Law 12-06 

on associations and to engage in a genuine dialogue 

with civil society organisations in order to frame a new 

law that is in conformity with international human 

rights standards and the Algerian Constitution; 

 

ANGOLA 

José Marcos 

Mavungo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On 14 March 2015 human rights 

activist José Marcos Mavungo 

was arrested without a warrant, 

and on 28 August 2015 

prosecutor António Nito asked 

the court in the Angolan province 

of Cabinda to sentence Mavungo 

to 12 years imprisonment on the 

charge of inciting rebellion, 

despite no evidence being 

presented that he had committed 

any crime. 

 

In its Resolution, adopted on 10 September 2015, the 

European Parliament: 

- Calls on the Angolan authorities to immediately and 

unconditionally release all human rights defenders, 

including Marcos Mavungo and the 15+1 activists 

arrested in June 2015, and to drop all charges against 

them; calls also for the immediate and unconditional 

release of any other activists, prisoners of conscience 

or political opponents arbitrarily arrested and detained 

solely for their political views, journalistic work or 

participation in peaceful activities; 
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Arão Bula Tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Marques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luaty Beirão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captain Zenóbio 

Lázaro Muhondo 

Zumba 

 

 

 

Followers of the 

religious sect Luz do 

Mundo 

 

Lawyer Arão Bula Tempo was 

arrested on the same day for 

alleged involvement in the 

organisation of the same protest. 

Arão Bula Tempo was 

subsequently released on 13 May 

2015 pending his trial on sedition 

charges. 

 

Journalist and human rights 

activist Rafael Marques was 

condemned on 28 May 2015 to a 

6-month jail term suspended for 

two years for the publication in 

2011 of the book, ‘Blood 

Diamonds: Corruption and 

Torture in Angola’, which 

detailed more than 100 killings 

and hundreds of cases of torture 

allegedly perpetrated by security 

guards and soldiers in the 

diamond fields of the Lundas 

region; whereas the complaints 

submitted by Marques to the 

Public Prosecutor concerning 

human rights violations in the 

Lundas region were not subject 

to investigation. 

 

15 youth activists were arrested 

between 20 and 24 June 2015 in 

connection with a private 

political discussion, detained and 

indicted for “preparing acts 

pursuant to a coup d’etat”. 

Among these activists was Luaty 

Beirão, who is an Angolan rapper 

known for his political activism. 

To protest against the charge and 

his continued imprisonment, 

Beirão had gone on hunger strike. 

 

Captain Zenóbio Lázaro 

Muhondo Zumba was 

subsequently arrested on 30 June 

2015 on the grounds of alleged 

links with the 15 activists 

arrested. 

 

On 16 April 2015, police and 

defence forces killed scores of 

pilgrims on Mount Sumi, in 

Angola’s central highlands, to 

avenge the deaths of eight police 

officers, allegedly at the hands of 

members of a Christian sect 

known as Luz do Mundo. 

 

- Urges the authorities to ensure that no acts of torture 

or ill-treatment are performed on the detainees and to 

guarantee full protection and access to their families 

and lawyers; 

- Calls on the Angolan authorities to immediately put 

an end to cases of arbitrary arrest, illegal detentions 

and torture by the police and security forces; reiterates 

that prompt, impartial and thorough investigations 

must be carried out into all allegations of human rights 

violations, including torture, by police and security 

forces and that the perpetrators be brought to justice; 

- Urges the Angolan judicial authorities to assert their 

independence from any political instrumentalisation 

and to ensure the protection of rights recognised by 

legal instruments, such as access to justice and the right 

to a fair trial; 

- Urges the Angolan Government to conduct an urgent, 

transparent and credible inquiry into the Huambo 

massacre, and to provide support to the survivors who 

have been displaced; echoes the UN calls for an 

international and independent complementary 

investigation; 

- Remains concerned that measures to combat violence 

against women and children have not been 

implemented; calls on the authorities to strengthen the 

fight against harmful traditional practices, such as the 

stigmatisation of children accused of sorcery; 

 

Regarding the situation of Luaty Beirão, a letter of 

concern was sent on 20 October 2015. 
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In a botched operation, the police 

officers were killed as they 

attempted to arrest the sect 

leader, José Kalupeteka, during 

worship. More than 3,000 

followers, from many parts of the 

country, had camped at Mount 

Sumi for the sect’s summit. 

AZERBAJIAN 

Leyla Yunus, Arif 

Yunus, Rasul Jafarov 

and Rasim Aliyev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intigam Aliyev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauf Mirkadirov 

 

 

 

 

 

 

Ilgar Mammadov 

 

 

 

 

 

Leyla Yunus is the well-known 

director of the Institute for Peace 

and Democracy. She has been 

imprisoned together with her 

husband, the historian Arif 

Yunus, and Rasul Jafarov, the 

chair of Azerbaijan’s Human 

Rights Club on apparent 

politically motivated charges. 

Leyla Yunus has been subjected 

to acts of violence in prison 

committed by her cellmate, and 

no measures have been taken to 

punish the cellmate or to ensure 

the protection of Ms Yunus. In 

addition, Ms Yunus’s health has 

deteriorated in prison and no 

suitable medical care has been 

provided. 

 

Intigam Aliyev is the chair of 

Azerbaijan’s Legal Education 

Society and a human rights 

lawyer who has defended more 

than 200 cases before the 

European Court of Human Rights 

in the areas of infringement of 

freedom of speech, the right to a 

fair trial and electoral law in 

Azerbaijan, was arrested on 8 

August 2014 and subjected to 

three month’s detention on 

criminal charges. 

 

Rauf Mirkadirov is an 

investigative journalist with the 

leading Russian-language 

newspaper ‘Zerkalo’ who held on 

pre-trial detention on charges of 

treason.  

 

The European Court of Human 

Rights (ECHR) has issued 

numerous rulings in cases of 

breaches of human rights in 

Azerbaijan, the latest being on 22 

 

In its Resolution, adopted on 10 September 2015, the 

European Parliament: 

- Calls for the immediate and unconditional release 

from jail of all political prisoners, human rights 

defenders, journalists and other civil society activists, 

including Khadija Ismayilova, Leyla Yunus and Arif 

Yunus, Anar Mammadli, Rasul Jafarov, Intigam 

Aliyev, Rauf Mirkadirov, Omar Mammadov, Tofiq 

Yaqublu, Nijat Aliyev, Araz Guliyev, Parviz Hashimli, 

Seymur Hezi, Hilal Mammadov, Taleh 

Khasmammadov and Ilgar Mammadov, in line with the 

judgment of the European Court of Human Rights 

(ECHR), and calls for all charges against them to be 

dropped and for the full restoration of their political 

and civil rights and public image; 

- Calls for a prompt investigation into the death of the 

journalist and IRFS chair Rasim Aliyev; notes with 

concern the allegations put forward by a group of 

journalists that Mr Aliyev died because he had not 

received appropriate assistance from the doctors 

assigned to him in the hospital; 

- Urges the government of Azerbaijan to fully 

cooperate with and implement the recommendations of 

the Council of Europe’s Venice Commission and 

Commissioner for Human Rights, the UN special 

procedures in regard to human rights defenders, the 

rights of freedom of association and peaceful assembly, 

freedom of expression and arbitrary detention, with the 

aim of amending its legislation and adapting its 

practices in full conformity with the conclusions of the 

experts; 

- Calls on the government of Azerbaijan to 

immediately end its crackdown on civil society and 

human rights work, ensuring that independent civil 

society groups and activists can operate without undue 

hindrance or fear of persecution, including by repealing 

the laws severely restricting civil society, unfreezing 

bank accounts of non-governmental groups and their 

leaders, and allowing access to foreign funding; 

- Deplores the continued actions taken by the 

Azerbaijani government to curb contacts between civil 
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Anar Mammadli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omar Mammadov, 

Abdul Abilov, Elsever 

Murselli 

 

 

 

 

 

Khadija Ismayilova, 

Tofiq Yaqublu, 

Nijat Aliyev, Araz 

Guliyev, Parviz 

Hashimli, Seymur 

Hezi, Hilal 

Mammadov and 

Taleh 

Khasmammadov 
 
Emin Milli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emin Huseynov 

May 2014 in the case of Ilgar 

Mammadov, chair of the 

Republican Alternative Civic 

Movement (REAL); in which 

despite it being ruled that his 

detention was politically 

motivated, the authorities refused 

to release him. 

 

Anar Mammadli is the chair of 

the Election Monitoring and 

Democracy Studies Centre 

(EMDS), Both were sentenced to 

prison terms of, respectively, 5 

years and 6 months and 3 years 

and 6 months, on charges ranging 

from tax evasion to illegal 

entrepreneurship. 

 

Social media activists Omar 

Mammadov, Abdul Abilov and 

Elsever Murselli were sentenced 

to between 5 and 5.5 years’ 

imprisonment on charges of drug 

possession, none of them having 

access to a lawyer of their own 

choosing and all complaining of 

ill-treatment in police custody. 

 

8 activists of the non-

governmental youth movement 

NIDA were convicted on charges 

of hooliganism, drug possession 

and possession of explosives, as 

well as intent to cause public 

disorder. 

 

Emin Milli is a writer and 

dissident from Azerbaijan, Milli 

was imprisoned in 2009 for two 

and a half years for his critical 

views about the government. He 

was conditionally released in 

November 2010, after serving 16 

months of his sentence, in part 

due to strong international 

pressure on the government of 

Azerbaijan. 

 

Emin Huseynov is an Azerbaijani 

journalist and chairman of the 

country’s leading media rights 

group, the Institute for Reporters’ 

Freedom and Safety (IRFS). 

Huseynov was forced into hiding 

in August 2014, amidst 

widespread repression of 

journalists and human rights 

activists, and was sheltered in the 

society groups, youth activists and intellectuals in 

Armenia and Azerbaijan, which are of extreme 

importance for bridging the long hostility between the 

two countries; in this regard, again recalls the 

important work done in this area by Leyla and Arif 

Yunus; 

- Calls on the Azerbaijani authorities to respect 

freedom of the press and media, both in legislation and 

in practice and both online and offline, to guarantee 

freedom of expression in line with international 

standards and to end censorship of criticism of the 

government via media outlets; 

- Calls on the EU authorities to conduct a thorough 

investigation into the corruption allegations against 

President Aliyev and members of his family revealed 

by the work of the investigative journalist Khadija 

Ismaylova; 
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Swiss embassy in Baku until 12 

June, when he travelled to 

Switzerland on a humanitarian 

visa. His application for asylum 

was approved four months later. 

BAHRAIN 

Nabeel Rajab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdulhadi-al-

Khawaja 

 

 

 

Nabeel Rajab is the President of 

the Bahrain Centre for Human 

Rights (BCHR) and Deputy 

Secretary General of the 

International Federation for 

Human Rights (FIDH). He was 

convicted to three years in prison 

in August 2012 on charges of 

calling for and participating in 

‘illegal gatherings’ and 

‘disturbing public order’ between 

February and March 2011. His 

sentence was reduced to two 

years in prison on appeal. Before 

this imprisonment Mr Rajab was 

repeatedly detained for 

peacefully expressing criticism of 

the government during the pro-

democracy protests that erupted 

Bahrain in 2011. 

 

On Friday 29 November 2013 

Nabeel Rajab had served three-

quarters of his two year sentence 

and had become legally eligible 

for release. A third request for 

early release was submitted on 21 

January 2014 to the Court, but 

was rejected. 

The United Nations Working 

Group on Arbitrary Detention has 

described the detention of Mr 

Nabeel Rajab as arbitrary. 

 

Nabeel Rajab was arrested on 1 

October 2014 after his visit to the 

Subcommittee on Human Rights 

of the European Parliament on 

accusations of posting tweets 

about a group of his countrymen 

allegedly cooperating with 

IS/Daesh. He was charged with 

insulting a public institution and 

the army. 

 

Abdulhadi-al-Khawaja, who has 

Danish nationality, is the founder 

of the BCHR and the regional 

coordinator of Front Line 

 

In its Resolution, adopted on 9 July 2015, the European 

Parliament: 

- Calls for the dropping of charges and immediate and 

unconditional release of all human rights defenders, 

political activists and other individuals detained and 

charged with alleged violations related to the rights of 

expression, peaceful assembly and association, 

including Nabeel Rajab, Sheikh Ali Salman and the 

‘Bahrain 13’; 

- Calls on the Bahraini authorities to pursue the 

national consensus dialogue with a view to finding 

lasting and inclusive national reconciliation and 

sustainable political solutions for the crisis; notes that 

in a sustainable political process legitimate and 

peaceful criticisms should be expressed freely; reminds 

the Bahraini authorities, in this context, that engaging 

the Shia majority and its peaceful political 

representatives on the basis of human dignity, respect 

and fairness should be an indispensable element of any 

credible strategy for national reconciliation and 

sustainable reform; 

- Welcomes the early release from prison of opposition 

leader Ibrahim Sharif in June 2015 after he was given a 

royal pardon; believes this decision to be a welcome 

and important step in the process of promoting trust 

and confidence in Bahrain; 

 

Regarding the situation of Sheikh Ali Salman, a letter 

of concern was sent on 14 January 2015. 
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Ibrahim Sharif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naji Fateel 

 

Zainab Al-Khawaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainab Al-Khawaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheikh Ali Salman 

Defenders and Ibrahim Sharif is 

the Secretary General of the 

National Democratic Action 

Society. On 22 June 2011, they 

were sentenced to life in prison 

by a special military court. The 

legal process came to a 

conclusion after 3 years of 

appeals and the sentences were 

upheld. 

 

Naji Fateel is a Bahraini human 

rights activist and a member of 

the Board of Directors of the 

Bahraini human rights NGO 

Bahrain Youth Society for 

Human Rights (BYSHR). He has 

been imprisoned since 2007, 

tortured and also under death 

threats during the period of the 

Bahraini uprising (dated 

February 2011) 

 

Zainab Al-Khawaja is a human 

rights defender and leading social 

media activist in Bahrain. She 

has been a crucial figure in the 

pro-democracy uprising that 

started in Bahrain in February 

2011. She has suffered legal 

harassment, arrest, imprisonment, 

denial of procedural rights, and 

undertaken hunger strikes in 

defence of human rights in 

Bahrain. 

 

Sheikh Ali Salman is the 

Secretary General of Bahrain’s 

main opposition party al-Wefaq. 

He was sentenced to four years in 

prison in the context of anti-

government protests which 

erupted in 2011 at the height of 

the region’s ‘Arab Spring’ 

uprisings. His lawyers have 

reportedly been prevented by the 

court from presenting oral 

arguments and have not been 

provided with any meaningful 

opportunity to examine the 

evidence. A group of United 

Nations independent experts, part 

of what is known as the Special 

Procedures of the Human Rights 

Council, have urged the Bahraini 

authorities to release Sheikh Ali 

Salman 
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BANGLADESH 

Hana Shams Ahmed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taslima Nasreen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faisal Arefin Dipan 

 

Hana Shams Ahmed is the 

coordinator of the International 

Chittagong Hill Tracts 

Commission (CHTC). On 27 

August 2014 she and her friend 

were brutally attacked by 8 to 10 

members of Somo Odhikar 

Andolon during a private visit to 

Shoilopropat in Bandarban in the 

Chittagong Hill Tracts. Four 

members of the police Detective 

Branch (DB) who were 

supposedly providing them with 

security did not intervene, and 

even disappeared while the 

assault was taking place. 

Taslima Nasreen is a Sakharov 

Prize winner known for her 

powerful writings on the 

oppression of women and her 

unflinching criticism of religion, 

despite her forced exile and 

multiple fatwas calling for her 

death. Because of her thoughts 

and ideas some of her books are 

banned in Bangladesh, and she 

has been banned from Bengal, 

both from Bangladesh and the 

West Bengal part of India. In the 

face of continuing threats, 

Nasreen has had to leave her 

homeland and sight refuge in 

Europe several times. Religious 

fundamentalists have called for 

the writer to be put to death. A 

court issued a warrant for her 

arrest and threatened to 

confiscate her assets. 

The National Human Rights 

Commission of Bangladesh in 

2014 supported her right to return 

home. A campaigner against 

religious extremism in all 

religions, Nasreen urged support 

for the secular movements in 

Bangladesh to counteract the rise 

of Islamic fundamentalism, in a 

visit to the European Parliament 

in June 2013. In November 2013, 

she participated in the Sakharov 

Prize Network Conference. 

Faisal Arefin Dipan, a publisher 

 

In its Resolution, adopted on 26 November 2015, the 

European Parliament: 

- Condemns the increasing attacks of Islamist 

extremists against secularist writers, bloggers, religious 

minorities and foreign aid workers; deplores the loss of 

life and offers its sincere condolences to the victims 

and their families; 

- Calls on the Bangladesh authorities to further 

condemn the ongoing horrendous acts against freedom 

of expression and to act to bring an immediate end to 

all acts of violence, harassment, intimidation and 

censorship against journalists, bloggers and civil 

society; 

- Urges the Bangladesh Government to take the 

necessary measures to prevent more killings by taking 

effective measures to protect writers, publishers and 

other people who have received threats, not only by 

providing special physical protection to those who are 

potential targets of violence, but also by opening public 

debates that challenge extremist views of all kinds; 

- Calls on the Bangladesh authorities to restore the full 

independence of the media, to drop all charges against 

publishers and journalists who have published content 

critical of the government, to allow the immediate re-

opening of all media houses which were closed, and to 

restore immediately full and unhindered access to all 

forms of publications, including electronic ones; 

 

A letter of concern was sent on 17 April 2015. 
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Niladri Chatterjee, 

alias Niloy Neel, 

Faisal Arefin Dipan, 

Ananta Bijoy Das, 

Washiqur Rahman 

Babu and Abhijit Roy 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmed Rajib Haider 

at the Jagriti Prokashoni 

publishing house, was brutally 

murdered with machetes inside 

his office in Dhaka. 

Niladri Chatterjee, alias Niloy 

Neel, Faisal Arefin Dipan, 

Ananta Bijoy Das, Washiqur 

Rahman Babu and Abhijit Roy 

were five secular bloggers and 

journalists murdered in 

Bangladesh in 2015 for having 

used their fundamental right to 

free speech on political, social 

and religious issues. Islamist 

extremist groups have claimed 

responsibility for several killings. 

 

Prominent blogger Ahmed Rajib 

Haider was murdered in 2013. 

BELARUS 

Maksim Piakarski, 

Vadzim Zharomski 

and Viachaslau 

Kasinerau 

 

Youth activists Maksim 

Piakarski, Vadzim Zharomski 

and Viachaslau Kasinerau have 

been detained and are being 

prosecuted on suspicion of 

‘malicious hooliganism’ as 

disproportionate, and have been 

suffering violence. 

 

In its Resolution, adopted on 10 September 2015, the 

European Parliament: 

- Remains deeply concerned by the human rights and 

fundamental freedoms situation in Belarus, as well as 

by the shortcomings observed during previous 

elections by independent international observers and 

the active persecution of the opposition leaders after 

the elections; 

- Welcomes the recent release of the remaining 

political prisoners; calls on the Belarusian Government 

to rehabilitate the released political prisoners and to 

fully restore their civil and political rights; stresses that 

this could be a potential first step towards improving 

relations between the European Union and Belarus; 

points out, however, that similar steps in the past were 

rather token gestures and neither contributed to 

improving the situation of Belarusian society nor 

improved relations with the EU; 

- Expects the authorities to stop the harassment of 

independent media for political reasons; 

- Expresses its concern about the recent detention and 

ongoing criminal prosecution of youth activists 

Maksim Piakarski, Vadzim Zharomski and Viachaslau 

Kasinerau on suspicion of ‘malicious hooliganism’ as 

disproportionate, and strongly condemns the violence 

they have suffered; 

BURUNDI   
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Bob Rugurika 

 

Three elderly Italian 

nuns, Lucia Pulici, 

Olga Raschietti and 

Bernadetta Boggian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Claver 

Mbonimpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On 20 January 2015 the 

Burundian authorities arrested 

and detained the human rights 

defender Bob Rugurika, director 

of Radio Publique Africaine 

(RPA), following his refusal to 

reveal his sources days after his 

radio station broadcast a series of 

investigative reports concerning 

the killing in September 2014 of 

three elderly Italian nuns, Lucia 

Pulici, Olga Raschietti and 

Bernadetta Boggian, in 

Kamenge, a town north of 

Bujumbura. 

Pierre Claver Mbonimpa is a 

leading human rights defender 

and President of the Association 

for the Protection of Human 

Rights and Detained Persons 

(Association pour la protection 

des droits humains et des 

personnes détenues, APRODH) 

who was arrested on 15 May 

2014 and later charged with 

‘threatening the external security 

of the state’ and ‘threatening the 

internal security of the state by 

causing public disorder’ and has 

been in pre-trial detention since 

he was taken in for questioning. 

 

Mr Mbonimpa’s work in the 

defence of democracy and human 

rights in Burundi over the past 

two decades and more has earned 

him several international awards 

and widespread recognition 

domestically and beyond. The 

charges against him relate to 

comments he made on Radio 

Publique Africaine (RPA) on 6 

May 2014 that the youth wing of 

the ruling party CNDD-FDD, 

also known as the Imbonerakure, 

is being armed and sent to the 

Democratic Republic of Congo 

(DRC) for military training. 

 

The arrest of Pierre Mbonimpa is 

representative of the mounting 

risks facing human rights 

defenders, the harassment of 

activists and journalists and the 

arbitrary arrest of opposition 

party members, which according 

to human rights groups and the 

In its Resolution, adopted on 12 February 2015, the 

Parliament: 

- Condemns the unjustified detention of Bob Rugurika 

and calls for his immediate and unconditional release; 

calls on the authorities at the same time to continue 

their investigations into the tragic killing of the three 

Italian nuns and to bring those responsible to justice; 

calls equally for the setting-up of an independent 

inquiry into the killing of the three nuns; 

- Denounces all human rights violations in Burundi and 

the introduction of restrictive laws ahead of the 

country’s 2015 presidential and parliamentary 

elections, in particular those having a damaging impact 

on the opposition, the media and civil society by 

restricting the freedoms of expression and association 

and the freedom to hold meetings; 

- Calls on the Burundian authorities to ensure an 

appropriate and fair balance between freedom of the 

media, including the freedom of journalists to 

investigate and report on crimes, and the need to ensure 

the integrity of criminal investigations; 

- Calls on the Burundian Government to allow a 

genuine and open political debate in the run-up to the 

2015 elections and to respect the Roadmap and Code 

of Conduct negotiated under UN auspices and signed 

by all Burundian political leaders; recalls that the 

Burundian constitution states: ‘The President of the 

Republic is elected for a five-year term renewable 

once. No one can serve for more than two terms as 

president’; 

- Calls on the Burundian Government to respect the 

electoral calendar, and to include the opposition parties 

in the monitoring of the elections, including the phase 

of partial registration of new voters as agreed between 

the Independent National Electoral Commission 

(CENI) and the political parties at the voters’ 

registration evaluation meeting of 29-30 January 2015; 

- Urges the Burundian Government to take measures to 

control the youth wing of the CNDD-FDD party and 

prevent it from intimidating and attacking perceived 

opponents, and to ensure that those responsible for 

abuses are brought to justice; calls for an independent 

international investigation into the claims that the 

CNDD-FDD is supplying its youth wing with arms and 

training; urges the leaders of the opposition parties to 

prevent violence against their opponents; 

 

In its Resolution, adopted on 17 December 2015, the 

European Parliament: 
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Marguerite 

Barankitse, Antoine 

Kaburahe and Bob 

Rugurika 

UN Assistant Secretary-General 

for Human Rights have largely 

been carried out by the 

Imbonerakure. 

According to the OHCHR and 

other human rights organisations, 

politically motivated human 

rights violations, human rights 

abuses and acts of violence were 

carried out in the country during 

both the pre-election and the 

post-election periods, targeting 

opposition activists, human rights 

defenders and journalists in 

particular, including Pierre 

Claver Mbonimpa, whose son 

was found dead after having been 

arrested by the police, Marguerite 

Barankitse, Antoine Kaburahe 

and Bob Rugurika. 

- Calls for an immediate end to violence, human rights 

violations and political intimidation of opponents and 

for the immediate disarmament of all armed groups 

allied to political parties, in strict accordance with 

international law and human rights; 

- Urges all parties to establish the necessary conditions 

for rebuilding trust and fostering national unity, and 

calls for the immediate resumption of an inclusive and 

transparent national dialogue, including the 

government, opposition parties and civil society 

representatives; 

- Stresses that such dialogue, aimed at achieving 

lasting peace, security and stability, and at restoring 

democracy and the rule of law, in the interest of the 

citizens of Burundi, should be based on the Arusha 

Agreement and the Burundian Constitution, which 

requires compliance with international law and treaties; 

- Reminds the Burundian authorities of their obligation 

to ensure security in its territory and guarantee human 

rights, civil and political rights and fundamental 

freedoms, as provided for in the Burundian 

Constitution, the African Charter on Human and 

Peoples’ Rights and in other international and regional 

human rights instruments; 

- Urges the Burundian authorities to encourage the 

establishment of the truth about the mass crimes 

committed between 1962 and 2008, through judicial 

and non-judicial measures, such as a truth and 

reconciliation commission and special tribunals, 

promoting national reconciliation; 

- Expresses its grave concern at the number of victims 

and cases of serious human rights violations reported 

since the beginning of the crisis; urges the competent 

authorities to undertake a rigorous and prompt 

investigation into the circumstances and motives 

behind these crimes and to ensure that those 

responsible are brought to justice; reiterates that there 

can be no impunity for those responsible for violations 

or serious abuses of human rights; calls on the 

authorities to ensure that schools remain a safe haven 

for learning; calls on the ICC Prosecutor to closely 

monitor the situation in Burundi and supports her 

declaration of 6 November 2015; 

- Calls for the safe return of journalists and human 

rights defenders in exile, the reopening of the media 

that were closed after the failed coup attempt of 13 and 

14 May 2015 and for the charges against those 

journalists accused of having taken part, directly or 

indirectly, in the abortive coup to be dropped; 
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CAMBODIA 

Sam Rainsy and Kem 

Sokha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senator Hong Sok 

Hour and CNRP 

activists and 

organisers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khem Sapath 

 

Sam Rainsy and Kem Sokha are 

the Cambodia National Rescue 

Party (CNRP) leaders who were 

summoned to appear at the 

Phnom Penh Municipal Court on 

14 January 2014 for questioning. 

Sam Rainsy and Kem Sokha may 

be convicted of incitement to 

civil unrest. The King amnestied 

Sam Rainsy on 14 July 2013, 

making it possible for him to 

return to Cambodia; however, his 

right to vote and run in the 

elections was not restored. 

On 13 November 2015 the 

Cambodian authorities issued an 

arrest warrant for Sam Rainsy, 

who was summoned by a court to 

appear for questioning on 4 

December 2015 in relation to a 

post published on his public 

Facebook page by an opposition 

senator, Hong Sok Hour, who has 

been under arrest since August 

2015 on charges of forgery and 

incitement after posting on Sam 

Rainsy’s Facebook page a video 

containing an allegedly false 

document relating to the 1979 

border treaty with Vietnam. 

On 30 October 2015 opposition 

party deputy leader Kem Sokha 

was removed from his position as 

First Vice-President of the 

National Assembly by the ruling 

Cambodian People’s Party (CPP) 

during a session boycotted by the 

CNRP 

 

In its Resolution, adopted on 26 November 2015, the 

European Parliament: 

- Urges the Cambodian authorities to revoke the arrest 

warrant and drop all charges issued against opposition 

leader Sam Rainsy and CNRP members of the National 

Assembly and Senate, including Senator Hong Sok 

Hour and CNRP activists and organisers, to allow them 

to work freely without fear of arrest or persecution, and 

to end political use of the courts to prosecute people on 

politically-motivated and trumped-up charges; 

- Calls on the National Assembly to reinstate Sam 

Rainsy immediately and to restore his parliamentary 

immunity; 

- Urges the Government of Cambodia to recognise the 

legitimate and useful role played by civil society, trade 

unions and the political opposition in contributing to 

Cambodia’s overall economic and political 

development; 

- Encourages the government to work towards 

strengthening democracy and the rule of law and to 

respect human rights and fundamental freedoms, which 

includes fully complying with the constitutional 

provisions concerning pluralism and freedom of 

association and expression; 

- Urges the government to abrogate the Law on 

Associations and Non-Governmental Organisations, 

the recent promulgation of which has given state 

authorities arbitrary powers to shut down and block the 

creation of human rights organisations and has already 

begun deterring human rights defence work in 

Cambodia; 

- Urges the government and parliament to ensure 

genuine and serious consultation with all those affected 

by draft legislation such as the Trade Union, 

Cybercrime and Telecommunications Laws and to 

ensure that the texts are in line with Cambodia’s 

human rights obligations and commitments under 

domestic and international law; 

- Calls on the Cambodian Government to end arbitrary 

detentions and suspicious disappearances and allow 

voluntary and human rights organisations to operate 

freely; calls on the Cambodian Government to 

seriously investigate the disappearance of Khem 

Sapath; 

- Calls on the relevant government authorities to drop 

the prosecution of human rights defenders under other 

laws in force which are being used to persecute them 
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unconditionally release all those jailed on politically 

motivated and trumped up charges; 

CHINA 

Tenzin Delek 

Rinpoche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilham Tohti 

 

Tenzin Delek Rinpoche, a highly 

respected Tibetan religious 

leader, was held in prison for 

over 13 years, serving a life 

sentence for a crime he did not 

commit. For years, he worked to 

develop social, medical, 

educational and religious 

institutions for Tibetan nomads in 

the area, as an advocate for 

environmental conservation in 

the face of indiscriminate logging 

and mining projects, and as a 

mediator between Tibetans and 

Chinese. 

Because of his efforts to preserve 

Tibetan identity, the Chinese 

authorities viewed him as a threat 

to their control in the region. He 

died on 12 July 2015. 

Ilham Tohti is a well-regarded 

ethnic Uyghur economist and 

peaceful critic of the Chinese 

government. In 2014, he has been 

sentenced to life in prison after 

being convicted of separatism. 

 

In its Resolution, adopted on 16 December 2015, the 

European Parliament: 

- Notes that under the leadership of President Xi, the 

Chinese government is showing a growing 

assertiveness both internally and externally; points out 

that the country’s civil rights activists, lawyers, 

journalists, bloggers, academics and other 

representatives of civil society are now finding their 

freedom curbed in a way that has not been seen for 

years; observes that China’s human rights record 

remains a matter of serious concern; 

- Notes that a strong contradiction exists between the 

official Chinese aspiration to the universality of human 

rights and the worsening human rights situation; notes 

that the recent worsening of the situation of human 

rights and freedoms in China started in 2013 and has 

intensified an already existing crackdown over the 

population, limiting the space for expression and 

peaceful advocacy for civil society even further; is 

deeply worried at the arrest, trial and sentencing of 

numerous civil rights activists, human rights defenders 

and government critics and at the fact that more than 

100 human rights lawyers and activists have been 

detained or questioned by Chinese police; calls on the 

Chinese authorities to release those in custody and to 

ensure that they can exercise their profession without 

hindrance; 

- Urges the EU to continue pressing for an 

improvement of the human rights situation in China 

whenever dialogues are held at any level and to include 

human rights clauses in any bilateral treaty agreed with 

China; 

- Remains highly concerned that China is currently the 

world’s largest executioner and continues to impose the 

death penalty in secret on thousands of people 

annually, without regard to international minimum 

standards on the use of the death penalty; emphasises 

once again that abolition of the death penalty 

contributes to the enhancement of human dignity and 

the progressive development of human rights; 

- Remains concerned at the persisting severe 

restrictions on freedom of expression, association, 

assembly, and religion, as well on the activities of 

human rights organisations; 

- Criticises China’s highly restrictive media 
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environment and tightly controlled digital domain, 

where foreign, including European, web content is 

blocked and domestic content deemed politically 

threatening is routinely deleted and censored; strongly 

protests against the high number of Chinese citizens 

jailed for offences involving freedom of expression, 

especially on the internet; 

- Is deeply concerned that the Chinese government is 

continuing its hardline policies against the Tibetan 

people, especially by rejecting the Dalai Lama’s 

‘Middle Way Approach’ which seeks neither 

independence nor separation but a genuine autonomy 

within the framework of the Constitution of the PRC; 

calls for the Chinese government to re-enter into a 

dialogue with Tibetan representatives; protests against 

the marginalisation of Tibetan culture by the CPC, and 

urges the Chinese authorities to respect the freedoms of 

expression, association and religion of the Tibetan 

people; deplores the deterioration of the humanitarian 

situation in Tibet, which has led to an increase in self-

immolation cases; notes with concern the recently 

passed criminalisation measures relating to self-

immolation aimed at punishing those allegedly 

associated with self-immolators; deplores the forceful 

resettlement of over 2 million Tibetan nomads and 

herders since 2006 in the so-called ‘New Socialist 

Village’, as they are cut off from medical care, 

education and prosperity; is equally concerned at the 

ongoing transfer of Han Chinese populations into 

Tibet; expresses its concern regarding the cases of 

torture, disappearance and arbitrary detention and the 

denial of access to medical care for prisoners, including 

monk Tenzin Delek Rinpoche and 10 other prominent 

Tibetan prisoners; demands a detailed investigation of 

all death in prison cases; 

 

Regarding the situation of Ilham Tohti, a letter of 

concern was sent on 23 June 2015. 

DEMOCRATIC 

REPUBLIC OF 

CONGO (DRC) 

Yves Makwambala 

and Fred Bauma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves Makwambala and Fred 

Bauma are two detained human 

rights activists. Both are still 

being detained in Makala prison 

in Kinshasa and are charged with 

belonging to an association 

formed for the purpose of 

attacking people and property, 

conspiring against the head of 

state, and attempting to either 

destroy or change the 

 

 

In its Resolution, adopted on 9 July 2015, the European 

Parliament: 

- Calls on the DRC authorities to release Yves 

Makwambala and Fred Bauma immediately and 

unconditionally, and to drop all charges against them 

and other Filimbi leaders as well as any other activists, 

prisoners of conscience and political opponents 

arbitrarily arrested and detained solely for their 

political views or for participating in peaceful 

activities; 
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Christopher Ngoyi, 

Jean-Claude 

Muyambo, Vano 

Kiboko and Cyrille 

Dowe 

‘constitutional regime’ and to 

incite people to take up arms 

against state authority. The 

authorities have also charged 

Fred Bauma with disturbing the 

peace, and Yves Makwambala 

with publicly offending the head 

of state, while they were 

exercising their freedom of 

expression, peaceful assembly 

and association. 

 

As soon as the protests started the 

authorities began a crackdown on 

human rights activists and 

opposition politicians who had 

demonstrated peacefully against 

the provision, including 

Christopher Ngoyi, Jean-Claude 

Muyambo, Vano Kiboko and 

Cyrille Dowe, who are still being 

detained for what appear to be 

politically motivated reasons 

- Supports the National Assembly of the DRC’s calls 

for the rapid reaching of a political solution that allows 

the members of Filimbi and other peaceful civil society 

associations to exercise their freedom of expression 

and association without fear of being pursued or 

persecuted; 

- Urges the authorities to ensure that the detainees have 

not been, and are not being, subjected to any acts of 

torture or ill-treatment, and to guarantee full protection 

and access to their families and lawyers; 

- Is strongly concerned about the continuous attempts 

to limit freedom of expression, peaceful assembly and 

association and the increased breaches of these 

freedoms by the authorities, given that the right 

political climate is indispensable if a successful 

electoral cycle is to be achieved in the DRC in the next 

year; 

- Finds it particularly regrettable that these violations 

specifically target opposition leaders and youth 

movements; 

- Calls on the DRC authorities to ensure that the 

aforementioned freedoms are immediately and 

unconditionally upheld, especially in the electoral 

period, as guaranteed by the DRC’s constitution and 

international human rights law; 

- Urges the DRC judicial authorities to assert their 

independence from any political instrumentalisation 

and to ensure the protection of rights recognised by 

legal instruments, such as access to justice and the right 

to a fair trial; 

EGYPT 

Ibrahim Halawa 

 

 

Ibrahim Halawa is an Irish 

citizen who has been detained for 

more than two years on charges 

of attending an illegal protest on 

16 and 17 august 2013 while on a 

family holiday in Cairo, during 

which protesters allegedly caused 

deaths and criminal damage. 

Ibrahim Halawa was 17 years old 

– and therefore still a juvenile 

under Egyptian and international 

law – at the time of his arrest. He 

was arrested along with his three 

sisters, having sought refuge in 

the Al-Fateh mosque when 

violence erupted during a 

demonstration. His three sisters 

were subsequently released by 

 

In its Resolution, adopted on 17 December 2015, the 

European Parliament: 

- Expresses its deep concern about the unacceptable 

breach of basic human rights arising from the arbitrary 

detention of Irish citizen Ibrahim Halawa, and calls on 

the Egyptian authorities to immediately and 

unconditionally release him to the Irish authorities 

pursuant to a presidential decree issued in November 

2014 under Egyptian Law 140; 

- Expresses its deepest concern at the deteriorating 

condition of Ibrahim Halawa due to his hunger strike 

and his alleged poor conditions in prison; calls on the 

Egyptian authorities to ensure, as a matter of priority, 

that the good health and well-being of Ibrahim Halawa 

are maintained while he remains in prison; demands 

that all allegations of torture and maltreatment of 
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the authorities. 

 

The prosecutor has failed to 

provide evidence that Ibrahim 

Halawa was involved in a single 

act of violence during the 

protests. His trial has been 

repeatedly postponed and 

adjourned by the Egyptian Court, 

most recently on 15 December 

2015. He was not charged for a 

year after his arrest and he is 

awaiting, along with 493 

individuals, the majority of 

whom are adults, a mass trial due 

to take place on 19 December 

2015, without any guarantee of 

the minimum standards for a free 

and fair trial being applied, and 

will potentially face the death 

penalty if convicted. 

 

Ibrahim Halawa is being detained 

for peacefully exercising his 

rights to freedom of expression 

and assembly and is considered 

by Amnesty International as a 

prisoner of conscience. He faces 

extremely harsh prison 

conditions, which include alleged 

acts of torture and other cruel, 

inhuman and degrading treatment 

upon arrest and in detention, and 

has been denied medical and 

legal assistance. According to his 

family and legal representatives, 

Ibrahim Halawa has been on 

hunger strike in protest. 

Ibrahim Halawa be thoroughly and independently 

investigated; 

- Asks the Egyptian authorities to ensure that Article 10 

of the International Covenant on Civil and Political 

Rights, which states that ‘all persons deprived of their 

liberty shall be treated with humanity and with respect 

for the inherent dignity of the human person’, is 

respected; 

- Reminds the Egyptian authorities that Egypt is bound 

by indisputable international obligations under the 

Convention on the Rights of the Child as they apply to 

Ibrahim Halawa; demands that the Egyptian authorities 

categorically rule out the threat of the death penalty 

should Ibrahim Halawa be convicted, given that he was 

arrested as a juvenile; 

- Is extremely concerned about the failure of the 

Egyptian authorities to uphold the right to a fair trial 

for Ibrahim Halawa and his 493 co-defendants, in 

particular the lack of opportunity to review or 

challenge their continued detention and the charges 

against them, the repeated denial of access to lawyers 

and the excessive pre-trial detention period, which 

violates Egypt’s domestic and international obligations; 

- Remains convinced that it will be extremely difficult 

for Ibrahim Halawa’s lawyers to mount an individual 

defence in the event that his case is heard as part of a 

mass trial of all defendants arrested in connection with 

the August 2013 protests; 

- Strongly condemns the use of a mass trial in the 

judicial process and calls on the Egyptian authorities to 

abide by international law and safeguard the highest 

international standards with regard to the right to a fair 

trial and due process; calls on the Egyptian authorities 

to release those detained for peacefully exercising their 

right to freedom of expression, assembly and 

association as enshrined in the Egyptian constitution 

and other international conventions to which Egypt is a 

party; expresses its profound preoccupation with the 

severe deterioration of the media environment; 

condemns the trials against and conviction of Egyptian 

and foreign journalists, in absentia; 

KYRGYZSTAN 

Azimjon Askarov 

 

Azimjon Askarov is a prisoner of 

conscience pending a full, 

impartial and fair investigation, 

including into his allegations of 

torture and ill-treatment. 

 

In its Resolution, adopted on 15 January 2015, the 

European Parliament: 

- Reminds the Kyrgyz Parliament of its international 

obligations and of the Partnership and Cooperation 

Agreement with the European Union, which includes 

full respect for human rights as an essential element of 

the partnership and calls for the withdrawal of the draft 
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law on ‘dissemination of information about non-

traditional sexual relations’ currently under review in 

parliament; 

- Notes that the draft law passed its first reading and 

must be voted on twice more before going to the 

President for signature, and stresses that the adoption 

of any legislation on ‘non-traditional relations’ should 

not run counter to Kyrgyzstan’s human rights 

obligations and commitments; 

- Calls on the Kyrgyz authorities to reaffirm publicly 

that all people in Kyrgyzstan have the right to live free 

from discrimination and violence based on their sexual 

orientation and gender identity and that any acts to the 

contrary are illegal and will be prosecuted; 

- Calls on the Kyrgyz Parliament to follow the 

recommendations made by the Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe in Resolution 1984 

(2014) on the Request for Partner for Democracy 

status, in particular recommendations 15.24, 15.25 and 

15.26; 

- Calls on the Kyrgyz Parliament to respect its 

constitution, including Article 16, which states that 

‘laws that deny or derogate human and civil rights and 

freedoms shall not be adopted in the Kyrgyz Republic’, 

and Articles 31, 33 and 34, which affirm freedom of 

speech, freedom of information and freedom of 

assembly, and to reject draft bill 6-11804/14; 

- Calls on the Kyrgyz authorities to take all the 

measures needed to ensure that human rights defenders 

can carry on their work of promoting and protecting 

human rights without hindrance; 

- Calls on the Kyrgyz authorities to ensure that 

allegations of torture and inhuman and degrading 

treatment are investigated promptly and efficiently and 

that perpetrators are brought to justice; calls, 

furthermore, for the release of all prisoners of 

conscience, with regard in particular to Azimjon 

Askarov pending a full, impartial and fair investigation, 

including into his allegations of torture and ill-

treatment; 

 

A letter of concern on the situation of LGBTI rights 

was sent on 26 February 2015. Regarding the situation 

of Azimjon Askarov, a letter of concern was sent on 23 

July 2015. 

MALAYSIA 

Nurul Izzah 

 

 

Nurul Izzah, opposition Member 

 

In its Resolution, adopted on 17 December 2015, the 
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Anwar Ibrahim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zulkiflee Anwar 

Ulhaque (Zunar) 

Khalid Ismath 

Azmi Sharom 

 

 

 

 

 

 

Matthias Chang 

Khairuddin Abu  

Hassan 

 

 

 

 

Lena Hendry 

Maria Chin Abdullah 

of Parliament in Malaysia 

Anwar Ibrahim is a former 

opposition leader sentenced on 

charges of sodomy in February 

2015 following a politically 

motivated prosecution which 

resulted in criminal proceedings 

that failed to meet international 

standards of fair trial. He has 

been denied appropriate medical 

care. 

 

Malaysian cartoonist Zulkiflee 

Anwar Ulhaque (Zunar) is facing 

charges under the Sedition Act 

following critical tweets against 

the government with regard to 

the sentencing of Anwar Ibrahim; 

whereas blogger Khalid Ismath 

and academic Azmi Sharom face 

similar charges;  

 

Lawyer Matthias Chang and 

politician Khairuddin Abu 

Hassan, both political dissidents, 

were arrested following their 

investigations into these 

allegations. 

 

Lena Hendry and Maria Chin 

Abdullah are human rights 

activists. 

European Parliament: 

- Deplores the deteriorating human rights situation in 

Malaysia and in particular the crackdown on civil 

society activists, academics, media and political 

activists; expresses concern with regard to the spike in 

the number of people facing charges or arrest under the 

Sedition Act; 

- Urges the Malaysian Government to immediately 

release all political prisoners, including former 

opposition leader Anwar Ibrahim, and to provide them 

with appropriate medical care, and to drop politically 

motivated charges, including those against cartoonist 

Zulkiflee Anwar Haque (Zunar), blogger Khalid 

Ismath, academic Azmi Sharom, political dissidents 

Khairuddin Abu Hassan and Matthias Chang, and 

human rights activists Lena Hendry and Maria Chin 

Abdullah; 

- Underlines the importance of independent and 

transparent investigations into the graft allegations, and 

of full cooperation with the investigators; urges the 

Malaysian Government to refrain from putting pressure 

on the Malaysian Anti-Corruption Commission and 

media; 

- Calls on the Malaysian Government to ratify key 

international human rights conventions, including the 

ICCPR, the ICESCR, the CAT, the ICERD, ILO 

Convention 169, the ICC Rome Statute, as well as the 

1951 Convention Relating to the Status of Refugees 

and its optional protocol; 

- Urges the EU Delegation to Malaysia to step up 

efforts to finance projects on freedom of expression 

and reforming repressive laws, and to use all 

appropriate tools, including the European Instrument 

for Democracy and Human Rights, to protect human 

rights defenders; urges the withdrawal of the anti-

sodomy law and calls on the EEAS, in line with the EU 

guidelines on the protection and promotion of the 

rights of LGBTI persons, to step up its work on the 

rights of LGBTI people in Malaysia who face violence 

and persecution, and to aim in particular towards the 

decriminalisation of homosexuality and 

transgenderism; 

 

MALDIVES 

Mohamed Nasheed 

 

 

 

 

 

 

 

On 13 March 2015 Mohamed 

Nasheed, the first democratically 

elected president of the Maldives, 

was sentenced to 13 years in 

prison on politically motivated 

charges, and whereas this was 

condemned by the UN Working 

 

In its Resolution, adopted on 17 December 2015, the 

European Parliament: 

- Deplores the crackdown on political opponents; calls 

on the Government of the Maldives to release, 

immediately and unconditionally, former president 

Mohamed Nasheed, former vice-president Ahmed 
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Ahmed Adeeb 

Mohamed Nazim 

Tholhath Ibrahim 

 

 

 

Mahfooz Saeed 

 

 

 

 

Ahmed Rilwan 

 

 

 

 

 

Sheikh Imran 

Abdulla 

Group on Arbitrary Detention; 

whereas his trial was marred by 

irregularities; whereas other 

former officials, including former 

vice-president Ahmed Adeeb and 

former defence ministers 

Mohamed Nazim and Tholhath 

Ibrahim, have also been arrested 

and imprisoned. 

Mahfooz Saeed, a human rights 

lawyer and member of the legal 

team of former president 

Mohamed Nasheed. 

Ahmed Rilwan, is a journalist 

critical of the government who 

‘disappeared’ in August 2014, is 

still missing and is now feared 

dead. 

Sheikh Imran Abdulla is a 

political prisoner. 

Adeeb and former defence ministers Tholhath Ibrahim 

and Mohamed Nazim, together with Sheikh Imran 

Abdulla and other political prisoners, and to clear them 

of all charges; is also concerned about the former 

president’s deteriorating health; 

- Reiterates its gross dissatisfaction with the serious 

irregularities in the trial of former president Mohamed 

Nasheed; 

- Calls on the Maldivian Government to guarantee full 

impartiality of the judiciary and to respect due process 

of law and the right to a fair, impartial and independent 

trial; stresses the need to depoliticise the country’s 

judiciary and security services; 

- Calls on the Government of the Maldives to respect 

and fully support the right to protest and the right to 

freedom of expression, association and assembly, and 

not to seek to restrict those rights; also calls on the 

Government of the Maldives to end impunity for 

vigilantes who have used violence against people 

promoting religious tolerance, peaceful protesters, 

critical media and civil society; calls on the Maldives 

to respect fully its international obligations; 

- Calls on the Maldivian Government to safeguard the 

rights of pro-democracy campaigners, moderate 

Muslims, supporters of secularism, and those who 

oppose the promotion of Wahhabi-Salafist ideology in 

the Maldives, and to ensure their right to participate in 

all areas of public life in the Maldives; 

- Recalls that media freedom is the cornerstone of a 

functioning democracy; calls on the Maldivian 

Government and authorities to ensure adequate 

protection of journalists and human rights defenders 

who face threats and attacks on account of their 

legitimate work, and, in this context, to allow a proper 

investigation into the disappearance of Ahmed Rilwan, 

the assault on Mahfooz Saeed and the attacks and 

threats against journalists, members of civil society, 

and independent institutions; 

NIGERIA 

Mass displacement of 

children 

 

 

 

 

In its Resolution, adopted on 8 October 2015, the 

European Parliament: 

- Deplores the acts which have led to the mass 

displacement of innocent children and calls for 

immediate coordinated international action to assist the 

work of UN agencies and NGOs in preventing 

displaced children and youths from being subjected to 

sexual slavery, other forms of sexual violence and 

kidnappings and from being forced into armed conflict 

against civilian, government and military targets in 
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Nigeria by the Boko Haram terrorist sect; stresses the 

paramount need to duly protect children’s rights in 

Nigeria, a country in which over 40 % of the total 

population is aged between 0 and 14; 

- Believes that in the cases of children formerly 

associated with Boko Haram or other armed groups, 

non-judicial measures should be considered as an 

alternative to prosecution and detention; 

- Calls on the President of Nigeria and his newly 

appointed Federal Government to adopt strong 

measures to protect the civilian population, to put 

special emphasis on the protection of women and girls, 

to make women’s rights and children’s rights a priority 

when fighting extremism, to provide help for victims 

and to prosecute wrongdoers, and to ensure women’s 

participation in decision-making at all levels; 

- Calls on the Nigerian Government to launch, as 

promised by President Buhari, an urgent, independent 

and thorough investigation into crimes under 

international law and other serious human rights 

violations by all parties to the conflict; 

- Urges the President of the Federal Republic to 

address the challenges involved in abiding by all 

campaign promises and the latest statements, the most 

important of which are defeating the terrorist threat, 

making respect for human rights and humanitarian law 

a central pillar of military operations, bringing back the 

Chibok girls and all other abducted women and 

children alive and unharmed, addressing the ever 

growing problem of malnutrition, and fighting 

corruption and impunity in order to deter future abuses 

and work towards justice for every victim; 

- Urges the Nigerian authorities and the international 

community to work closely together and to increase 

efforts to reverse the continuous trend towards the 

further displacement of people; welcomes the 

determination expressed at the Niamey Regional 

Summit of 20 and 21 January 2015 by the 13 

participating countries, and in particular the 

commitment of Chad, together with Cameroon and 

Niger, to engage in the fight against the terrorist threats 

of Boko Haram; calls on the Multinational Joint Task 

Force (MNJTF) to observe international human rights 

and humanitarian law conscientiously in its operations 

against Boko Haram; reiterates that a military approach 

alone will not suffice to counter the Boko Haram 

insurgency; 

- Calls on the Nigerian Government to take measures to 

facilitate the return of displaced persons, especially 

children, to guarantee their safety, and to assist NGOs 

in their efforts to improve conditions in the camps for 

people displaced by the conflict by, inter alia, 
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improving hygiene and sanitation in order to prevent 

the possible spread of disease; 

PAKISTAN 

the Peshawar school 

students (140 people, 

including 134 school 

children) 

 

 

 

In its Resolution, adopted on 15 January 2015, the 

European Parliament: 

- Strongly condemns the brutal massacre of 

schoolchildren perpetrated by Pakistani Taliban 

splinter group Tehreek-e-Taliban (TTP) as an act of 

horror and cowardice, and expresses its condolences to 

the families of the victims of the Peshawar school 

attack and its support to the people and the authorities 

of Pakistan; 

- Expects the Government of Pakistan to take urgent 

and effective measures, in keeping with internationally 

recognised standards of the rule of law, to address the 

security threat posed by all militant groups operating 

within Pakistan and the surrounding region, without 

exception; underlines that no form of terrorism or 

extremism should be supported by the authorities; 

- Calls on the Government of Pakistan to ensure the 

safety of schools and to make sure that children, 

regardless of gender, are never intimidated while going 

to school; believes the government should show 

significantly stronger determination and strengthen its 

efforts to arrest and prosecute TTP militants and others 

who target schools for violence, failing which its 

international credibility will be undermined; 

- Calls on the Government of Pakistan to reserve anti-

terrorism laws for acts of terror, instead of being using 

them to try ordinary criminal cases; regrets strongly the 

recourse to fast-track military justice which lacks 

minimal conditions of international standards of the 

rule of law, and underlines that the prolonged granting 

of GSP+ preferences is linked to the accomplishment 

of certain basic standards enshrined in UN and ILO 

conventions; 

- Urges the Pakistani Government to abide by the 

recently ratified international agreements on human 

rights, including the International Covenant on Civil 

and Political Rights and the United Nations Convention 

Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment, which oblige the 

authorities to ensure basic fair trials prohibiting them 

from using military courts to try civilians when the 

regular courts are functioning; 

 

Letters of concern were sent on 2 February and 12 
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February 2015. 

PARAGUAY 

Pregnant girls 

 

 

In its Resolution, adopted on 11 June 2015, the 

European Parliament: 

- Reaffirms its condemnation of all forms of abuse and 

violence against women and girls, especially the use of 

sexual violence as a weapon of war, and domestic 

violence; calls on Paraguay to ensure that women and 

girls have access to safe and legal abortion, at a 

minimum, when their health and life are in danger, 

where there is severe foetal impairment and in cases of 

rape and incest; 

- Expresses its strong concern about the high number of 

child pregnancies in Paraguay; urges the Paraguayan 

authorities to meet their international obligations and to 

protect human rights by ensuring that all girls have 

access to all possible information and medical services 

for the management of high-risk pregnancies resulting 

from rape; 

- Urges the Paraguayan authorities to conduct an 

independent and impartial investigation into the 

aforementioned rape and to bring the perpetrator to 

justice; calls on the Paraguayan authorities to release 

the girl’s mother immediately; welcomes the proposal 

by members of the Paraguayan congress to raise the 

maximum prison sentence for the rape of a minor from 

10 years to 30 years; 

RUSSIA 

Aleksei Navalny 

(and his brother Oleg 

Navalny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksei Navalny is an opposition 

leader who were sentenced to 10-

day jail terms. Moreover, Aleksei 

Navalny has been placed under 

house arrest for two months and 

on 5 March 2014 was fitted with 

an electronic bracelet to monitor 

his activities. 

Alexei Navalny has consistently 

exposed massive corruption 

within the highest levels of the 

Russian state apparatus; whereas 

his first court verdict imposing a 

five-year sentence on him in July 

2013 was seen as political. He 

was placed under house arrest for 

two months in February 2014, 

and was fitted with an electronic 

bracelet to monitor his activities 

in March 2014. 

 

In its Resolution, adopted on 15 January 2015, the 

European Parliament: 

- Expresses its deepest concern at the fact that, in 

Russia, the law is being used as a political instrument; 

underlines that the conviction of the prominent lawyer, 

anti-corruption campaigner and social activist Alexei 

Navalny, imposing a 3.5-year suspended sentence on 

him and a 3.5-year prison sentence on his brother, Oleg 

Navalny, was based on unsubstantiated charges; 

strongly deplores that the prosecution seems to be 

politically motivated; 

- Notes with concern that, even though Alexei Navalny 

is being kept out of prison, his brother Oleg Navalny is 

currently imprisoned, and that this is giving rise to 

concern with regard to the possible political use of a 

family member to intimidate and silence one of 

Russia’s opposition leaders, Alexei Navalny; recalls 

that Alexei’s brother, Oleg, the father of two small 

children and a former executive of the state-owned 
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Boris Nemtsov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexei Navalny won 27 % of the 

vote in the September 2013 

Moscow mayoral elections, thus 

confirming himself as one of the 

most prominent faces of the 

Russian opposition to the 

Kremlin. 

 

Alexei Navalny’s second court 

verdict had been due on 15 

January 2015, but inexplicably 

the court brought the date 

forward to 30 December 2014, 

when most Russians were 

focused on the New Year 

holiday; whereas the same 

technique of bringing the date 

forward was used with Mikhail 

Khodorkovsky. 

 

Boris Nemtsov, the former 

Deputy Prime Minister of the 

Russian Federation, the former 

Governor of Nizhny Novgorod, a 

preeminent reformist of the post-

Soviet Russian society and 

economy and one of the leaders 

of Russia’s liberal and 

democratic opposition, was 

murdered near the Kremlin two 

days before a demonstration 

scheduled for 1 March 2015, 

which he was organising, against 

the effects of the economic crisis 

and the conflict in Ukraine 

 

Boris Nemtsov, a prominent 

opposition leader, a founder and 

leader of the political movement 

Solidarnost and a leading critic of 

President Vladimir Putin and of 

the war in Ukraine who 

committed his life to a more 

democratic, prosperous, open 

Russia and to strong partnerships 

between Russia and its 

neighbours and partners.  

 

In the weeks before his 

assassination Boris Nemtsov was 

investigating Russia’s 

participation in the Donbas 

conflict and had the intention of 

publishing a report on the issue; 

whereas five men have been 

arrested over the killing of Boris 

Nemtsov. 

postal service, has never played a role in the Russian 

opposition movement; 

- Urges the Russian judicial and law-enforcement 

authorities to carry out their duties in an impartial and 

independent manner, free of political interference and 

to ensure that the judicial proceedings in the Navalny 

cases, and all the other investigations and trials against 

opposition activists, meet the internationally accepted 

standards; stresses the importance of ensuring that 

judicial decisions are free from political interference, 

independent, and are taken in full compliance with the 

rule of law; 

- Fully backs the campaign against corruption in Russia 

initiated by Alexei Navalny, and supports the efforts of 

Russian people to find a settlement ensuring 

democracy, political pluralism, unity and respect for 

human rights; 

 

In its Resolution, adopted on 12 March 2015, the 

European Parliament: 

- Strongly condemns the killing of Boris Nemtsov in 

the most significant political assassination in recent 

Russian history, in which he was shot dead near the 

Kremlin, in an area with video cameras, police and 

security services; 

- Pays tribute to Boris Nemtsov, a prominent 

opposition leader, a founder and leader of the political 

movement Solidarnost and a leading critic of President 

Vladimir Putin and of the war in Ukraine who 

committed his life to a more democratic, prosperous, 

open Russia and to strong partnerships between Russia 

and its neighbours and partners; extends its deepest 

condolences to Boris Nemtsov’s family and friends, 

members of the opposition and the Russian people; 

condemns the Russian leadership’s decision to prevent 

some EU diplomats and national delegations from 

attending his funeral, thereby impeding the EU’s 

attempt to pay tribute to brave Russian citizens 

standing for universal values; 

- Points out that his killing is one of a growing number 

of unresolved politically motivated murders and 

suspicious deaths perpetrated in Russia since 1998, 

which include those of investigative journalist Anna 

Politkovskaya, Alexander Litvinenko, who was 

allegedly murdered in the United Kingdom, lawyer 

Stanislav Markelov, journalist Anastasia Baburova, 

human rights defender Natalya Estemirova, lawyer 

Sergei Magnitsky, and now politician Boris Nemtsov; 

- Calls on the authorities of the Russian Federation to 

stop the shameful propaganda and information war 
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Anna Politkovskaya, 

Alexander 

Litvinenko, 

Stanislav Markelov, 

Anastasia Baburova, 

Natalya Estemirova 

and 

Sergei Magnitsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journalist Anna Politkovskaya, 

Alexander Litvinenko, who was 

allegedly murdered in the United 

Kingdom, lawyer Stanislav 

Markelov, journalist Anastasia 

Baburova, human rights defender 

Natalya Estemirova, lawyer 

Sergei Magnitsky, are also 

unresolved politically motivated 

murders and suspicious deaths 

perpetrated in Russia since 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

against its neighbours, the Western world and its own 

people, which is turning Russia into a state 

characterised by repression, hate speech and fear, 

where nationalist euphoria is built on the annexation of 

Crimea and an escalating war in Ukraine, where the 

rights of the Crimean Tatars are violated and where the 

Kremlin, in breach of international law, is cultivating 

and provoking hatred and fighting; condemns the new 

propaganda war being waged against democratic and 

fundamental values, which are presented as being alien 

to Russian society; recalls that both the European 

Union and the Russian Federation have committed, in 

numerous international declarations and treaties, to 

protecting universal democratic values and 

fundamental rights; stresses the importance of having 

political opposition forces, in order to ensure a constant 

debate and exchange of views and ideas in politics and 

in law-making processes in Russia; 

- Calls on the Russian authorities to stop all pressure, 

repressive acts and intimidation – both political and 

judicial – against opposition leaders, civil society 

representatives and independent media, allowing them 

to act freely in line with the basic principles of the 

Russian constitution; 

- Deeply deplores the Russian authorities’ failure to 

respond to the criticism both inside the Russian 

Federation and on the international scene of the Law on 

Foreign Agents, and their adoption instead of 

amendments which restrict even further the 

possibilities for non-commercial organisations to act 

and are discriminatory by their nature; strongly calls on 

Russia to review the relevant legislation with a view to 

meeting its international obligations in the area of 

human rights and democratic freedoms; 

- Calls on the Russian authorities to immediately 

release all recognised political prisoners; 

- Calls on the Russian authorities, as a matter of 

urgency, to release Nadiya Savchenko and to respect 

her immunity as a member of the Verkhovna Rada of 

Ukraine and of the PACE, who was abducted in the 

territory of Ukraine and is being illegally detained in a 

Russian jail; underlines the fact that Russia bears 

responsibility for her very fragile state of health; 

expresses its deep concern about her health condition 

and urges the Russian judicial authorities to apply 

humanitarian law; 

- Calls on the Russian authorities to immediately return 

the wreckage of the Tu-154 Polish Government 

aeroplane and all of its black boxes to Poland; 

underlines the fact that the level of dependence of the 

Russian judiciary on the authorities undermines any 

impartial and honest investigation; 
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Eston Kohver, Oleg 

Sentsov and Olexandr 

Kolchenko 

 

Estonian police officer Eston 

Kohver was abducted in 

September 2014 from Estonian 

territory by the FSB and 

subsequently illegally detained in 

Russia, an action which 

constitutes a clear and serious 

violation of international law. 

 

The Ukrainian film-maker Oleg 

Sentsov and the civic activist 

Olexandr Kolchenko, who 

opposed the illegal annexation of 

the Crimean Peninsula by Russia, 

were arrested in May 2014 in 

relation to alleged activities 

conducted in Crimea. They were 

treated as Russian citizens 

despite holding Ukrainian 

citizenship. 

 

In the case of both Oleg Sentsov 

and Olexandr Kolchenko there 

have been allegations of torture 

and severe mistreatment leading 

to the illegal extraction of 

depositions which have 

subsequently been given legal 

value. 

 

Oleg Sentsov and Olexandr 

Kolchenko were tried in a 

military court for crimes over 

which civilian courts have full 

jurisdiction. The trial was marred 

by numerous and grave 

procedural violations. 

 

In its Resolution, adopted on 10 September 2015, the 

European Parliament: 

- Strongly condemns the judgment handed down by the 

Pskov regional court as well as the entire trial of 

Estonian police officer Eston Kohver, who was 

sentenced to 15 years’ imprisonment after his 

abduction in 2014 from the territory of Estonia, which 

is part of the EU; considers the case to be in breach of 

international law and of elementary standards of 

justice; 

- Urges the Russian Federation to act in accordance 

with its international obligations, to release Eston 

Kohver immediately and to guarantee his safe return to 

Estonia; 

- Expresses its deeply held belief that from the very 

beginning Eston Kohver was not afforded the right to a 

fair trial, given that there was no public hearing of the 

case, that the Estonian consul was not allowed to be 

present at the hearings, that Eston Kohver was deprived 

of adequate legal aid, that – moreover – he was refused 

visits from his wife and family, and that he has been 

ordered to undergo unfounded psychiatric examination, 

the details of which remain unknown; 

- Strongly condemns the illegal sentencing and 

imprisonment of Oleg Sentsov and Olexandr 

Kolchenko; calls on the Russian Federation to release 

them immediately and guarantee their safe return to 

Ukraine; demands that the Russian authorities 

immediately investigate, in an impartial and effective 

manner, the allegations of torture made by defendants 

and witnesses in the case, which were rejected by the 

prosecutor during the trial; calls for this investigation 

also to be opened to international observers; 

- Calls for the release of all illegally detained Ukrainian 

citizens, including Nadiya Savchenko, this being in line 

with the agreed Package of Measures for the 

Implementation of the Minsk Agreements and the 

commitment to release all hostages and all those 

detained in connection with the conflict in Ukraine; 

- Deplores the fact that in the Russian Federation law 

and justice are being used as political instruments in 

breach of international law and standards, thus 

allowing the sentencing of the Ukrainian film-maker 

Oleg Sentsov and of Olexandr Kolchenko to 20 years’ 

and 10 years’ imprisonment respectively for expressing 

their views reflecting an active pro-Ukrainian position 

against the illegal annexation of Crimea by the Russian 

Federation; points out, in any case, that they should not 
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have been tried in a military court and that all 

testimony gained through torture and other illegal 

methods should be excluded; 

RUSSIA/ UKRAINE 

Nadiya Savchenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleg Sentsov and 

Khaizer Dzhemilev 

 

Ms Savchenko, born in 1981, has 

a distinguished military career 

behind her, having been the only 

female soldier in the Ukrainian 

peacekeeping troops in Iraq and 

the first female to enrol at 

Ukraine’s Air Force Academy, 

and volunteered to take part in 

the fighting in eastern Ukraine as 

part of the Aidar Battalion, where 

she was then captured 

The pro-Russian militants of the 

so-called ‘People’s Republic of 

Luhansk’ in the territory of 

eastern Ukraine illegally 

kidnapped Lieutenant Nadiya 

Savchenko, military pilot and 

former officer of the Ukrainian 

armed forces, on the territory of 

Ukraine on 18 June 2014, 

detained her, and then illegally 

transferred her to the Russian 

Federation. 

Ukrainian film director Oleg 

Sentsov and Khaizer Dzhemilev, 

Ukrainian citizens illegally 

detained in Russia. 

 

In its Resolution, adopted on 30 April 2015, the 

European Parliament: 

- Calls for the immediate and unconditional release of 

Nadiya Savchenko; condemns the Russian Federation 

for the illegal kidnapping, the detention in prison for 

nearly one year and the investigation of Nadiya 

Savchenko; demands that the Russian authorities 

respect their international commitment in the 

framework of the Minsk Agreements and in particular 

the agreed ‘Complex of measures for the 

implementation of the Minsk Agreements’; considers 

that Russia has no legal basis or jurisdiction to take any 

action against Nadiya Savchenko, such as detention, 

investigation or bringing charges against her; 

- Is of the opinion that Nadiya Savchenko’s detention 

as a prisoner of war in a prison in Russia is a violation 

of the Geneva Convention; underlines that those 

responsible for her illegal detention in Russia may face 

international sanctions or legal proceedings for their 

actions; 

- Reminds the Russian authorities that Ms Savchenko 

remains in an extremely fragile state of health and that 

they are directly responsible for her safety and well-

being; calls on the Russian authorities to allow 

impartial international doctors access to Ms 

Savchenko, while ensuring that any medical or 

psychological examinations are done only with Ms 

Savchenko’s consent and taking into consideration the 

consequences of her being on hunger strike for a very 

long period; calls on Russia to allow international 

humanitarian organisations to have permanent access 

to her; 

- Calls for the immediate release of all other Ukrainian 

citizens, including Ukrainian film director Oleg 

Sentsov and Khaizer Dzhemilev, illegally detained in 

Russia; 

SAUDI ARABIA 

Raif Badawi, and his 

lawyer Waleed Abu 

al-Khair 

 

 

 

Raif Badawi, a blogger and 

human rights activist, was 

charged with apostasy and 

sentenced by the Criminal Court 

of Jeddah in May 2014 to 10 

years in prison, 1 000 lashes and 

a fine of SAR 1 million (EUR 

 

In its Resolution, adopted on 12 February 2015, the 

European Parliament: 

- Strongly condemns the flogging of Raif Badawi as a 

cruel and shocking act by the Saudi Arabian 

authorities; calls on the Saudi authorities to put a stop 

to any further flogging of Raif Badawi and to release 
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Ali Mohammed al-

Nimr 

228 000) after creating the 

website ‘Free Saudi Liberals 

Network’ for social, political and 

religious debate which was 

deemed to be an insult to Islam; 

whereas the sentence also bans 

Mr Badawi from using any media 

outlets and from travelling 

abroad for 10 years after his 

release from prison. 

On 9 January 2015, Mr Badawi 

received his first set of 50 lashes 

in front of the al-Jafali mosque in 

Jeddah, resulting in wounds so 

profound that when he was taken 

to a prison clinic for a medical 

check-up, it was found by the 

doctors that he would not be able 

to withstand another round of 

lashes. 

Judicial verdicts imposing 

corporal punishment, including 

flogging, are strictly prohibited 

under international human rights 

law, including the UN 

Convention against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or 

Punishment, which Saudi Arabia 

has ratified. 

On 6 July 2014, Raif Badawi’s 

lawyer, prominent human rights 

defender Waleed Abu al-Khair, 

was sentenced by the Specialised 

Criminal Court to 15 years in 

prison, to be followed by a 15-

year travel ban, after setting up 

the human rights organisation 

‘Monitor of Human Rights in 

Saudi Arabia’. 

Ali Mohammed al-Nimr, who is 

21 years old and is a nephew of a 

prominent dissident, was 

sentenced in May 2015 to capital 

punishment, reportedly by 

beheading followed by 

crucifixion, by Saudi Arabia’s 

Supreme Court on criminal 

charges including sedition, 

rioting, protesting robbery and 

belonging to a terror cell whereas 

Ali al-Nimr was under the age of 

18 – and thus still a juvenile – at 

the time he was arrested while 

him immediately and unconditionally, as he is 

considered a prisoner of conscience, detained and 

sentenced solely for exercising his right to freedom of 

expression; calls on the Saudi authorities to ensure that 

his conviction and sentence, including his travel ban, 

are quashed; 

- Calls on the Saudi authorities to ensure that Raif 

Badawi be protected from torture and other ill-

treatment, and be given any medical attention he may 

require, as well as immediate and regular access to his 

family and lawyers of his choice; 

- Calls on the Saudi authorities to release 

unconditionally Raif Badawi’s lawyer, and all human 

rights defenders and other prisoners of conscience 

detained and sentenced for merely exercising their right 

to freedom of expression; 

- Condemns firmly all forms of corporal punishment as 

unacceptable and degrading treatment contrary to 

human dignity and voices concern about states’ use of 

flogging, strongly calling for its strict abolition; calls 

on the Saudi authorities to respect the prohibition of 

torture, as is most notably enshrined in the UN 

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment, which Saudi 

Arabia has signed and ratified; calls on Saudi Arabia to 

sign the International Covenant on Civil and Political 

Rights; 

- Urges the Saudi authorities to abolish the Specialised 

Criminal Court, set up in 2008 to try terrorism cases 

but increasingly used to prosecute peaceful dissidents 

on apparently politically motivated charges and in 

proceedings that violate the fundamental right to a fair 

trial; 

- Calls on the Saudi authorities to allow independent 

press and media and ensure freedom of expression, 

association and peaceful assembly for all inhabitants of 

Saudi Arabia; condemns the repression of activists and 

protesters when they demonstrate peacefully; stresses 

that the peaceful advocacy of basic legal rights or 

making critical remarks using social media are 

expressions of an indispensable right; 

 

In its Resolution, adopted on 8 October 2015, the 

European Parliament: 

- Strongly condemns the sentencing of Ali Mohammed 

al-Nimr to the death penalty; reiterates its 

condemnation of the use of the death penalty and 

strongly supports the introduction of a moratorium on 

the death penalty, as a step towards abolition; 
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demonstrating for democracy and 

equal rights in Saudi Arabia. He 

was sentenced to death on 

account of the protests in the 

mostly Shia Eastern Province of 

Saudi Arabia. It is alleged by 

reliable sources that Ali al-Nimr 

was tortured and forced to sign 

his confession. He has been 

denied any guarantees of a safe 

trial and due legal process in 

compliance with international 

law; 

- Calls on the Saudi Arabian authorities, and in 

particular His Majesty the King of Saudi Arabia, 

Salman bin Abdulaziz Al Saud, to halt the execution of 

Ali Mohammed al-Nimr and to grant a pardon or 

commute his sentence; calls on the European External 

Action Service and the Member states to use all their 

diplomatic tools and efforts to immediately stop this 

execution; 

- Urges the Saudi authorities to abolish the Specialised 

Criminal Court, set up in 2008 to try terrorism cases 

but increasingly used to prosecute peaceful dissidents 

on apparently politically motivated charges and in 

proceedings that violate the fundamental right to a fair 

trial; 

- Calls on the Government of Saudi Arabia to ensure a 

prompt and impartial investigation into the alleged acts 

of torture and to ensure that Ali Mohammed al-Nimr is 

given any medical attention he may require and regular 

access to his family and lawyers; 

 

Regarding the situation of Raif Badawi, letters of 

concern were sent on 2 February and 20 November 

2015. 

SOUTH SUDAN 

89 children (possibly, 

hundreds more) 

  

In its Resolution, adopted on 12 March 2015, the 

European Parliament: 

- Is deeply concerned by the worsening security and 

humanitarian situation in South Sudan which could 

destabilise the whole East Africa region; calls urgently 

on all sides to stop the violence, cease human rights 

violations, form a transitional government of national 

unity, and allow for full access to humanitarian 

assistance; calls on the parties to end attacks on 

educational and public buildings and stop using schools 

for military purposes, including for the recruitment of 

child soldiers; recalls, in this connection, its support for 

the Guidelines for Protecting Schools and Universities 

from Military Use during Armed Conflict; 

- Expresses deep disappointment that after more than a 

year of negotiations under the auspices of IGAD, no 

significant progress has been made; urges all parties to 

the conflict to reach a power-sharing agreement and 

fully supports the ongoing negotiation process, calling 

for an unconditional, complete and immediate ceasefire 

and end to all hostilities and to the immediate cessation 

of the recruitment and mobilisation of civilians; calls 

for efforts to find a way of achieving lasting peace and 

stability; urges the government and the rebel sides to 

engage in unconditional and all-inclusive political talks 
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in good faith with a view to the successful conclusion 

of the negotiations; urges the continuation of efforts by 

the AU and IGAD to promote inclusive dialogue and 

mediation; 

- Calls for the immediate release and safe return of all 

children recruited by armed forces since the beginning 

of the conflict in December 2013; reminds urgently all 

parties involved in the conflict that the recruitment and 

use of children in armed forces and groups is a grave 

violation of international law; 

- Recalls the commitment made in 2009, and renewed 

in 2012, by the South Sudanese authorities to end the 

recruitment and use of children in conflict, to release 

all children associated with government security forces, 

to provide services for the reunification and 

reintegration of their families, and to investigate grave 

violations against children; deplores the fact that this 

commitment has not been fully respected; calls on the 

parties to fully implement the guidelines set out in the 

action plan; 

- Calls on the Government of South Sudan to conduct 

prompt, thorough, impartial and independent 

investigations into human rights abuses with a view to 

prosecuting and holding accountable individuals 

suspected of crimes under international law and serious 

violations of human rights, including the abduction and 

recruitment of children in armed conflict and sexual 

violence against women and children; 

- Calls on the Government of South Sudan to urgently 

finalise legislative amendments which criminalise the 

recruitment and use of children, to use this legislation 

to prosecute offenders and to finalise the 

implementation of international agreements, including 

the 2002 Optional Protocol to the Convention on the 

Rights of the Child and to accede to the Rome Statute 

of the International Criminal Court; 

- Calls on the Government of South Sudan to reject 

legislation that would restrict the sectors in which 

NGOs and associations can carry out their work, which 

would severely inhibit the development of society and 

humanitarian relief efforts; 

- Calls on the Government of South Sudan to fulfil its 

responsibility to provide for its people and encourage 

international donors to increase support for the aid 

effort and, given the scale and urgency of the needs, 

calls on the international community to convene a new 

international donor conference for South Sudan when 

all conditions for peace have been met and a 

mechanism of proper distribution of revenues is 

established; 
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SUDAN 

Two pastors: Pastor 

Michael Yat and 

Pastor Peter Yen 

Reith 

 

Pastor Michael Yat of the South 

Sudan Presbyterian Evangelical 

Church was taken into custody 

by the Sudanese National 

Intelligence Service (NISS) after 

preaching at the Khartoum North 

Church, a branch of the Sudan 

Presbyterian Evangelical Church, 

during a visit to Sudan on 21 

December 2014. He was arrested 

immediately after a sermon in 

which he reportedly condemned 

the controversial sale of church 

land and property and the 

treatment of Christians in Sudan. 

Pastor Peter Yen Reith was 

arrested on 11 January 2015 after 

delivering a letter to the 

Sudanese Religious Affairs 

Office asking after Pastor 

Michael and wanting to know 

more about his arrest; 

Both men were held 

incommunicado until 1 March 

2015, and on 4 May 2015 both 

were charged with multiple 

offences under the Sudanese 

Penal Code of 1991, including; 

joint criminal acts (Article 21), 

undermining the constitutional 

system (Article 51), waging war 

against the state (Article 50), 

espionage (Article 53), 

unlawfully obtaining or 

disclosing official documents 

(Article 55), agitating hatred 

(Article 64), disturbing the peace 

(Article 69) and blasphemy 

(Article 125). 

 

In its Resolution, adopted on 9 July 2015, the European 

Parliament: 

- Calls on the Sudanese authorities to drop all charges 

against Pastor Michael Yat and Pastor Peter Yen Reith 

and calls for their immediate and unconditional release; 

meanwhile calls on the Government of Sudan to ensure 

that pending their release the two pastors are not 

subjected to torture or other ill-treatment and that their 

physical and mental integrity is duly respected; 

- Reminds the Sudanese authorities of their obligations 

at national and international level to protect freedom of 

religion and belief; reaffirms that freedom of religion, 

conscience and belief is a universal human right that 

needs to be protected everywhere and for everyone; 

strongly condemns all forms of violence and 

intimidation that impair the right to have or not to have, 

or to adopt, a religion of one’s choice, including the 

use of threats, physical force or penal sanctions to 

compel believers or non-believers to renounce their 

religion or to convert; 

- Calls on the Government of Sudan to repeal all 

legislation that discriminates on the grounds of religion 

and to protect the identity of minority groups, including 

those of all faiths; 

- Condemns the harassment of Christians and 

interference in church affairs; urges the Government of 

Sudan to desist from such activity; calls on Sudan to 

repeal the apostasy laws and to stop closing churches 

and other religious sites; 

- Calls on the Government of Sudan to reform the 

country’s legal system, in accordance with 

international human rights standards, in order to protect 

fundamental human rights and freedoms and ensure the 

protection of every individual’s human rights, 

particularly with regard to discrimination against 

women, religious minorities and disadvantaged groups; 

SWAZILAND 

Thulani Maseko and 

Bheki Makhubu 

 

Thulani Maseko, a lawyer 

working for the Trade Union 

Congress of Swaziland, was 

arrested on 17 March 2014 after 

writing an article criticising the 

lack of independence of the 

judicial system in Swaziland. On 

19 March 2015, following the 

publication of a prison letter 

denouncing his conditions of 

 

In its Resolution, adopted on 21 May 2015, the 

European Parliament: 

- Calls for the immediate and unconditional release of 

Mr Maseko and Mr Makhubu, given that their 

imprisonment relates directly to the legitimate exercise 

of their right to freedom of expression and opinion; 

calls also for the immediate and unconditional release 

of all prisoners of conscience and political prisoners, 

including Mario Masuku, President of the People’s 
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detention, he was brought before 

a disciplinary committee in 

prison without the presence of a 

lawyer and was then forcefully 

moved to solitary confinement; 

whereas, although he has 

challenged this decision, no date 

has yet been announced for his 

High Court hearing. 

Bheki Makhubu, a columnist and 

editor-in-chief of The Nation, 

considered to be the country’s 

sole independent newspaper, was 

arrested on charges of 

‘scandalising the judiciary’ and 

‘contempt of court’ following the 

publication of the article 

criticising the judicial system. 

On 17 July 2014, Thulani 

Maseko and Bheki Makhubu 

were convicted for contempt of 

court by the High Court of 

Swaziland and sentenced to two 

years’ imprisonment, a ruling 

which seems disproportionate 

compared with the usual sentence 

– 30 days’ imprisonment with the 

option of paying a fine – imposed 

in similar cases; whereas the 

judge presiding the trial, 

Mpendulo Simelane, had been 

named in one of the articles 

published by Mr Maseko’s 

newspaper, and whereas this 

represents a clear conflict of 

interest and an impediment to a 

fair trial. 

United Democratic Movement, and Maxwell Dlamini, 

Secretary-General of the Swaziland Youth Congress; 

condemns the harsh conditions of detention of both 

prisoners and calls on the authorities of Swaziland to 

guarantee their physical and psychological integrity in 

all circumstances; 

- Notes that the sentence handed down to Mr Maseko 

and Mr Makhubu is much more severe than other 

sentences in similar cases, and considers this to be a 

clear attempt to silence the activists and serve as a 

deterrent to others, as stated by the responsible judge; 

demands that the Government of Swaziland bring an 

immediate end to the authorities’ intimidation of 

journalists, lawyers, independent-minded judges, trade 

union officials and parliamentarians, who have been 

threatened with violence, arrest, prosecution or other 

forms of pressure as a consequence of their advocacy 

of human rights, respect for the rule of law or political 

reforms; 

- Calls on the Government of Swaziland to engage in 

genuine dialogue with unions about legislative reforms 

that will ensure respect for workers’ rights, in line with 

international obligations; 

- Calls on the Swaziland authorities to take concrete 

measures to respect and promote freedom of 

expression, guarantee democracy and plurality, and 

establish a legislative framework allowing the 

registration, operation and full participation of political 

parties, in line with international and regional human 

rights obligations and the Constitution of Swaziland, 

notably Article 24 thereof; 

SYRIA/ IRAQ 

Kidnapping of 

Bishops Yohanna 

Ibrahim and Paul 

Yazigi 

 

The Bishops Yohanna Ibrahim 

and Paul Yazigi were kidnapped 

by armed rebels in Aleppo 

Province, Syria, on 22 April 

2013. The case remains 

unresolved. 

 

In its Resolution, adopted on 12 March 2015, the 

European Parliament: 

- Strongly condemns ISIS/Daesh and its egregious 

human rights abuses that amount to crimes against 

humanity and war crimes according to the Rome 

Statute of the International Criminal Court (ICC), and 

which could be called genocide; is extremely 

concerned at this terrorist group’s deliberate targeting 

of Christians, Yezidis, Turkmen, Shi’ites, Shabak, 

Sabeans, Kaka’e and Sunnis who do not agree with 

their interpretation of Islam, as part of its attempts to 

exterminate any religious minorities from the areas 

under its control; underlines that there must be no 

impunity for the perpetrators of these acts and that 
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those responsible should be referred to the ICC; recalls, 

in this context, the unresolved kidnapping of Bishops 

Yohanna Ibrahim and Paul Yazigi by armed rebels in 

Aleppo Province, Syria, on 22 April 2013. 

A letter of concern was sent on 16 October 2015. 

SYRIA 

Mazen Darwish 

 

Mazen Darwish, a Syrian 

journalist and activist and 

president of the Syrian Centre for 

Media and Freedom of 

Expression, has been imprisoned 

since 2012, as have Hani Al-

Zaitani and Hussain Ghrer, for 

their work defending freedom of 

expression; whereas Mazen 

Darwish was reportedly 

subjected to severe torture and 

ill-treatment and on 6 May 2015 

was taken to an unknown 

location; whereas Mazen 

Darwish has been awarded the 

2015 UNESCO Press Freedom 

Prize, as well as other important 

international awards, such as the 

Preis der Lutherstädte – ‘Das 

unerschrockene Wort’ 2015, the 

Bruno-Kreisky-Preis für 

Verdienste um die 

Menschenrechte 2013, and the 

PEN-Pinter Prize 2014; whereas 

the continued imprisonment of 

Mazen Darwish, Hani Al-Zaitani 

and Hussain Ghrer is further 

evidence of the repressive nature 

of Bashar al-Assad’s regime in 

Syria 

 

 

 

In its Resolution, adopted on 11 June 2015, the 

European Parliament: 

- Calls on the Syrian authorities to immediately and 

unconditionally release and drop all charges against 

Mazen Darwish and all those detained, convicted 

and/or sentenced for peacefully exercising their right to 

freedom of expression and association, as well as all 

human rights defenders and political rights activists 

arbitrarily deprived of their liberty on the basis of their 

human rights activities. 

- Urges the Syrian authorities to disclose the fate and 

the whereabouts of the three men immediately, and to 

ensure that they are protected from torture and ill-

treatment, allowed immediate contact with their 

families and lawyers, and provided with any medical 

attention they may require. 

THAILAND 

Rohingya refugees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In its Resolution, adopted on 21 May 2015, the 

European Parliament: 

- Expresses its deepest concern over the plight of 

Rohingya refugees and the humanitarian crisis taking 

place at the moment on the high seas and in the 

territorial waters between Myanmar, Bangladesh, 

Thailand and Indonesia, and is shocked by the findings 

following the recent exhumation of dozens of bodies 

from mass gravesites near human trafficking camps in 

southern Thailand; extends its condolences to the 

families of the victims; 

- Calls on the Thai authorities to hold immediate, full 
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Journalists Chutima 

‘Oi’ Sidasathian and 

Alan Morison 

and credible criminal investigations into the mass 

graves of Rohingya Muslims and, if necessary with UN 

assistance, to ensure that those responsible are brought 

to justice; 

 

In its Resolution, adopted on 8 October 2015, the 

European Parliament: 

- Welcomes the acquittal on 1 September 2015 by the 

Phuket Provincial Court of the journalists Chutima ‘Oi’ 

Sidasathian and Alan Morison; 

 

TURKEY 

Journalists and media 

executives, including 

Ekrem Dumanlı and 

Hidayet Karaca 

 

 

 

 

 

Frederike Geerdink 

and 

Mehmet Ülger 

 

Ekrem Dumanlı, editor-in-chief 

of the Zaman newspaper, and 

Hidayet Karaca, general manager 

of the Samanyolu broadcasting 

group were arrested by the 

Turkish police along with other 

journalists and media executives 

on 14 December 2014. 

On 6 January 2015 the Dutch 

correspondent Frederike 

Geerdink and Mehmet Ülger both 

Dutch journalists were arrested, 

interrogated at a police station 

and released later on. 

 

In its Resolution, adopted on 15 January 2015, the 

European Parliament: 

- Condemns the recent police raids and the detention of 

a number of journalists and media representatives in 

Turkey on 14 December 2014; stresses that these 

actions call into question respect for the rule of law and 

freedom of the media, which is a core principle of 

democracy; 

- Recalls that a free and pluralistic press is an essential 

component of any democracy, as are due process, 

presumption of innocence and judicial independence; 

stresses, therefore, the need, as regards this latest round 

of arrests, in all cases (i) to provide ample and 

transparent information on the allegations against the 

defendants, (ii) to grant the defendants full access to 

the incriminating evidence and full defence rights, and 

(iii) to ensure the proper handling of the cases to 

establish the veracity of the accusations without delay 

and beyond reasonable doubt; reminds the Turkish 

authorities that the utmost care must be taken when 

dealing with the media and journalists, as freedom of 

expression and freedom of the media remain central to 

the functioning of a democratic and open society; 

 

VENEZUELA 

Mayor Antonio 

Ledezma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On 19 February 2015 Antonio 

Ledezma, twice democratically 

elected Mayor of the 

Metropolitan District of Caracas 

and one of the opposition leaders, 

was arbitrarily detained by 

heavily armed officers of the 

Bolivarian Intelligence Service 

(Sebin), who failed to produce an 

arrest warrant or any evidence of 

his having committed an offence; 

whereas following his detention 

 

In its Resolution, adopted on 12 March 2015, the 

European Parliament: 

- Recalls its deep concern about the deteriorating 

situation in Venezuela and condemns the use of 

violence against protesters; calls on the Venezuelan 

authorities to immediately release Antonio Ledezma, 

Leopoldo López, Daniel Ceballos and all peaceful 

protesters, students and opposition leaders arbitrarily 

detained for exercising their right to freedom of 

expression and their fundamental rights, in line with 

the demands made by several UN bodies and 
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Kluivert Roa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leopoldo López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Ceballos 

Antonio Ledezma was charged 

with conspiracy and association 

to commit crimes – offences 

punishable by severe prison 

sentences in Venezuela – and 

imprisoned at the Ramo Verde 

military prison 

On 24 February 2015 the 14-

year-old student Kluivert Roa 

was shot dead during a 

demonstration about the scarcity 

of food and medicine in San 

Cristóbal, in Táchira State, 

becoming the first victim since 

the authorisation of the use of 

firearms to quell protests. 

Leopoldo López is the opposition 

leader who was arbitrarily 

detained on 18 February 2014 on 

charges of conspiracy, instigating 

violent demonstrations, arson and 

damage to property. Since his 

detention he has suffered 

physical and psychological 

torture and undergone solitary 

confinement. 

Daniel Ceballos and Vicencio 

Scarano are opposition mayors, 

and Salvatore Lucchese is a 

police officer. They have been 

arrested for failing to end protests 

and civil rebellion in their cities, 

and have been sentenced to 

several years in prison. In 

addition, Juan Carlos Caldera, 

Ismael García and Richard 

Mardo who are opposition 

congressmen are facing 

investigations and trial 

proceedings aimed at their 

suspension and disqualification 

from Congress. 

international organisations; calls on the Venezuelan 

authorities to withdraw the unfounded accusations 

against them; 

- Calls on the Venezuelan authorities to ensure that 

Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos 

and all other political prisoners are given any medical 

attention they may require, as well as immediate, 

private and regular access to their families and to 

lawyers of their choice; is deeply concerned about the 

deterioration in the condition of prisoners; 

- Calls on the Venezuelan Government to cease the 

political persecution and repression of the democratic 

opposition and the violations of freedom of expression 

and of demonstration, and urges an end to media 

censorship; reminds the authorities that opposition 

voices are imperative for a democratic society; 

- Condemns the shooting of Kluivert Roa and six other 

students, and expresses its condolences to their 

families; calls on the government to revoke the recently 

published resolution 8610, which allows security forces 

to use potentially lethal force, with a firearm or another 

potentially lethal weapon, to subdue civilian protests, 

overriding Article 68 of the Venezuelan Constitution; 

- Calls on the Venezuelan Government to comply with 

its own constitution and international obligations in 

respect of the independence of the judiciary, the right 

to freedom of expression, association and peaceful 

assembly, and political pluralism, which are 

cornerstones of democracy; calls on the Venezuelan 

Government to create an environment in which human 

rights defenders and independent non-governmental 

organisations can carry out their legitimate work in 

promoting human rights and democracy; stresses that, 

as a non-permanent member of the UN Security 

Council, the Venezuelan Government has a particular 

responsibility to comply with the rule of law and with 

international law; 

- Calls on the Venezuelan Government to ensure that 

accusations are investigated swiftly and impartially, 

with no margin of impunity and with full respect for 

the principle of presumption of innocence and for due 

legal process; recalls that respect for the principle of 

separation of powers is fundamental in a democracy 

and that the justice system cannot be used as a political 

weapon; calls on the Venezuelan authorities to ensure 

the security of all citizens in the country, regardless of 

their political views and affiliations; 

ZIMBABWE 

Itai Dzamara, his wife 

Sheffra Dzamara, and 

 

On 9 March 2015 Itai Dzamara, a 

prominent Zimbabwean human 

 

In its Resolution, adopted on 21 May 2015, the 
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his lawyer Kennedy 

Masiye 

rights activist, leader of the 

Occupy Africa Unity Square 

movement and dissident of 

President Mugabe, was 

reportedly abducted by five 

unidentified armed men in the 

suburbs of Harare. His 

whereabouts remain unknown 

and there is serious concern for 

his safety and the protection of 

his rights. 

In the months prior to his 

abduction, Mr Dzamara had led a 

number of peaceful protests 

against the deteriorating political 

and economic situation in 

Zimbabwe. Two days before, Mr 

Dzamara addressed a political 

rally organised by the opposition 

party Movement for Democratic 

Change – Tsvangirai (MDC-T), 

calling for mass protests against 

the worsening repression and 

economic situation in the 

country, petitioning President 

Mugabe to resign and calling for 

reforms to the electoral system. 

Until now the government has 

remained silent on Mr Dzamara’s 

disappearance, which has raised 

suspicion among the public that 

the state might be responsible; 

whereas the ruling party ZANU-

PF is denying his forced 

disappearance and denounces it 

as an act staged by opposition 

parties. 

A High Court judgment of 13 

March 2015 ordered the 

Zimbabwean authorities to mount 

a search for Mr Dzamara and 

report progress to the court every 

two weeks until his whereabouts 

are determined; whereas this 

High Court order has been 

ignored by the authorities 

responsible for acting upon it, 

and the state authorities have yet 

to comply with this ruling. 

Mr Dzamara had been assaulted 

on several occasions by 

supporters of the ruling party 

ZANU-PF and uniformed police 

officers. In November 2014 

European Parliament: 

- Strongly condemns the forced disappearance of 

human rights defender Itai Dzamara and calls for his 

immediate and unconditional release; 

- Urges the Government of Zimbabwe to take all 

necessary measures to find Mr Dzamara and bring all 

those responsible to justice; calls on the government to 

fully comply with the High Court order directing them 

to search for Mr Dzamara; 

- Calls on the Zimbabwean authorities to ensure the 

safety and security of his wife and family, and his 

colleagues and supporters; 

- Urges the Zimbabwean authorities to investigate 

allegations of excessive use of force and other human 

rights abuses by police and state officials, and to hold 

them to account; 

- Recalls the overall responsibility of the Zimbabwean 

Government for ensuring the safety of all its citizens; 

calls upon the authorities of Zimbabwe to implement 

the provisions of the Universal Declaration of Human 

Rights, the African Charter on Human and Peoples’ 

Rights and regional human rights instruments ratified 

by Zimbabwe; 

- Urges the Zimbabwean Government and President 

Mugabe to comply with their international obligations 

and the provisions of the international treaties that have 

been signed by Zimbabwe and that guarantee respect 

for the rule of law and the fulfilment of civil and 

political rights; 
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about 20 uniformed police 

handcuffed and beat Mr Dzamara 

to unconsciousness, also 

assaulting his lawyer, Kennedy 

Masiye. 
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ANNEX II 

 

LIST OF RESOLUTIONS 

 

 

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2015 and relating 

directly or indirectly to human rights violations in the world 

 

Country 
Date of adoption 

in plenary 
Title 

Africa 

Algeria 30.04.2015 
Imprisonment of human and workers' rights activists 

in Algeria 

Angola 10.09.2015 Angola 

Burundi 12.02.2015 Burundi, the case of Bob Rugurika 

Burundi 17.12.2015 Situation in Burundi 

Central African Republic 08.10.2015 Central African Republic 

DRC 09.07.2015 

The Democratic Republic of Congo (DRC), in 

particular the case of two detained human rights 

activists Yves Makwambala and Fred Bauma 

Egypt 17.12.2015 Ibrahim Halawa potentially facing the death penalty 

Nigeria 30.04.2015 Situation in Nigeria  

Nigeria  08.10.2015 
The mass displacement of children in Nigeria as a 

result of Boko Haram attacks 

South Sudan  12.03.2015 South Sudan, including recent child abductions 

Sudan 09.07.2015 Situation of two Christian pastors in Sudan 

Swaziland 21.05.2015 
The case of Thulani Maseko and Bheki Makhubu in 

Swaziland 

Tanzania 12.03.2015 Tanzania, notably the issue of land grabbing 

Zimbabwe 21.05.2015 The case of Itai Dzarana in Zimbabwe 

Americas 

Paraguay 11.06.2015 
Paraguay: the legal aspects related to the child 

pregnancy 

USA 11.02.2015 US Senate report on the use of torture by the CIA 

Venezuela 12.03.2015 Situation in Venezuela  

Asia 

Afghanistan 26.11.2015 Afghanistan, in particular the killings in Zabul 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0188+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0188+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0315+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0036+0+DOC+PDF+V0//EN
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assistance 

Arms export 17.12.2015 
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