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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. juhib tähelepanu asjaolule, et 
paljudes riikides ja ühiskondades endiselt 
levinud tagakiusamine ja 
diskrimineerimine, mis põhineb etnilisel 
kuuluvusel, rahvusel, sotsiaalsel klassil, 
kastikuuluvusel, usutunnistusel, 
veendumustel, keelel, vanusel, sool, 
seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil; 
tunneb suurt muret üha suurema 
sallimatuse ja vihailmingute pärast nende 
inimeste vastu, kes on langenud selliste 
inimõiguste rikkumiste ohvriks; nõuab 
nende rikkumiste eest vastutavate isikute 
kohtu alla andmist;

11. juhib tähelepanu asjaolule, et 
paljudes riikides ja ühiskondades on 
endiselt levinud tagakiusamine ja 
diskrimineerimine, mis põhineb etnilisel 
kuuluvusel, rahvusel, sotsiaalsel klassil, 
kastikuuluvusel, usutunnistusel, 
veendumustel, keelel, vanusel, sool või 
seksuaalsel sättumusel; tunneb suurt muret 
üha suurema sallimatuse ja vihailmingute 
pärast nende inimeste vastu, kes on 
langenud selliste inimõiguste rikkumiste 
ohvriks; nõuab nende rikkumiste eest 
vastutavate isikute kohtu alla andmist;
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12. märgib, et 2018. aastal ületas 
kodust põgenema sunnitud isikute arv 70 
miljonit, nendest 26 miljonit olid 
pagulased, 41 miljonit riigisisesed 
põgenikud ja 3,5 miljonit 
varjupaigataotlejad10; märgib lisaks, et 
kogu maailmas on ligikaudu 12 miljonit 
kodakondsuseta isikut; on seisukohal, et 
sõjad, konfliktid, terrorism, vägivald, 
poliitiline rõhumine, tagakiusamine usu või 
veendumuste põhjal, vaesus ning ja toidu ja 
veega kindlustamatus suurendavad uute 
konfliktide tekkimise ja elanikkonna 
edasise ümberasumise ohtu; tunnistab, et 
kliimamuutuste tagajärjed keskkonnale, 
näiteks piiratum juurdepääs puhtale 
joogiveele võivad suurendada elanikkonna 
ümberasumist;

_________________
10 ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 
aruanne 2018. aasta ülemaailmsete 
suundumuste kohta (19. juuni 2019).

12. märgib, et 2018. aastal ületas 
kodust põgenema sunnitud isikute arv 70 
miljonit, nendest 26 miljonit olid 
pagulased, 41 miljonit riigisisesed 
põgenikud ja 3,5 miljonit 
varjupaigataotlejad10; märgib lisaks, et 
kogu maailmas on ligikaudu 12 miljonit 
kodakondsuseta isikut; on seisukohal, et 
sõjad, konfliktid, terrorism, vägivald, 
poliitiline rõhumine, tagakiusamine usu või 
veendumuste põhjal, vaesus ning ja toidu ja 
veega kindlustamatus suurendavad uute 
konfliktide tekkimise ja elanikkonna 
edasise ümberasumise ohtu; tunnistab, et 
kliimamuutuste tagajärjed keskkonnale, 
näiteks piiratum juurdepääs puhtale 
joogiveele, võivad suurendada elanikkonna 
ümberasumist; rõhutab vajadust toetada 
„õigust oma kodumaale jääda“;
_________________
10 ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 
aruanne 2018. aasta ülemaailmsete 
suundumuste kohta (19. juuni 2019).
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. rõhutab, et sõna- ja 
väljendusvabadus ning meedia 
mitmekesisus, nii internetis kui ka 
internetiväliselt, on paindlikus 
demokraatlikus ühiskonnas kesksel kohal; 
mõistab hukka selliste õiguspäraste 
eesmärkide nagu terrorismivastane 
võitluse, riigi julgeoleku ja õiguskaitse 
ärakasutamise väljendusvabaduse piiramise 
eesmärgil; mõistab hukka meedia 
propaganda ja valeteabe vähemuste 
kohta; nõuab, et kehtestataks parimad 
võimalikud kaitsemeetmed vihakõne ja 
radikaliseerimise, väärinfo levitamise 
kampaaniate ja vaenuliku propaganda 
vastu, mis pärinevad eelkõige 
autoritaarsetest riikidest ja 
valitsusvälistelt osalejatelt, nt 
terroristlikelt rühmitustelt, ning töötada 
selleks nii ELi kui ka rahvusvahelisel 
tasandil välja õigusraamistiku 
hübriidohtude, sealhulgas küber- ja 
infosõja vastu võitlemiseks, ilma 
sealjuures põhiõigusi piiramata; tuletab 
meelde, et meedia peaks kajastama paljusid 
erinevaid arvamusi ning toetama ja järgima 
mittediskrimineerimise põhimõtet; rõhutab 
sellega seoses, et vähemustesse kuuluvatel 
isikutel peaks olema laialdane juurdepääs 
ringhäälingumeediale, sealhulgas nende 
emakeeles;

14. rõhutab, et sõna- ja 
väljendusvabadus ning meedia 
mitmekesisus, nii internetis kui ka 
internetiväliselt, on säilenõtkes 
demokraatlikus ühiskonnas kesksel kohal; 
mõistab hukka selliste õiguspäraste 
eesmärkide nagu terrorismivastase 
võitluse, riigi julgeoleku ja õiguskaitse 
ärakasutamise väljendusvabaduse piiramise 
eesmärgil; tuletab meelde, et meedia peaks 
kajastama paljusid erinevaid arvamusi ning 
toetama ja järgima mittediskrimineerimise 
põhimõtet; rõhutab sellega seoses, et 
vähemustesse kuuluvatel isikutel peaks 
olema laialdane juurdepääs 
ringhäälingumeediale, sealhulgas nende 
emakeeles;
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Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. märgib, et olulise tähtsusega on 
Euroopa Parlamendi resolutsioonid 
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi 
põhimõtte rikkumiste kohta ning 
parlamendi inimõiguste allkomisjoni töö; 
soovitab komisjonil ja Euroopa 
välisteenistusel tungivalt tõhustada 
koostööd parlamendi inimõiguste 
allkomisjoniga, et see saaks osaleda 
tulevases tegevuskavas ja jälgida selle 
rakendamist; kutsub Euroopa 
välisteenistust üles esitama parlamendile 
regulaarselt aruandeid järelmeetmete 
kohta, mida ta on võtnud kõigi 
kiireloomuliste resolutsioonide ja/või 
nendes sisalduvate soovituste suhtes;

välja jäetud
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Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. nõuab, et EL ja liikmesriigid 
jätkaksid liitude loomist ja tugevdaksid 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi, eelkõige 
konfliktipiirkondades, kus usurühmitused, 
nagu kristlased Lähis-Idas, on kõige 
kaitsetumad; toetab täiel määral ELi 
praktikat etendada juhtrolli seoses 
temaatiliste resolutsioonidega ÜRO 
Inimõiguste Nõukogus ja seoses usu- ja 
veendumusvabaduse teema käsitlemisega 
ÜRO Peaassambleel;

43. nõuab, et EL ja liikmesriigid 
jätkaksid liitude loomist ja tugevdaksid 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi, eelkõige 
konfliktipiirkondades, kus usurühmitused 
on kõige kaitsetumad, tagades samal ajal 
pikaajalise eritoetuse kristlastele Lähis-
Idas ja mitte võttes mis tahes kohustusi, 
mis neid kristlikke kogukondi 
kahjustaksid; toetab täiel määral ELi 
praktikat etendada juhtrolli seoses 
temaatiliste resolutsioonidega ÜRO 
Inimõiguste Nõukogus ja seoses usu- ja 
veendumusvabaduse teema käsitlemisega 
ÜRO Peaassambleel;
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Punkt 56

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

56. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
rändevoogude algpõhjustega, nagu sõjad, 
konfliktid, autoritaarsed režiimid, 
tagakiusamine, ebaseadusliku rände 
võrgustikud, inimkaubandus, inimeste 
ebaseaduslik üle piiri toimetamine, vaesus, 
majanduslik ebavõrdsus ja 
kliimamuutused, ning töötada välja 
inimõiguste ja -väärikuse austamisel 
põhinevad kestvad lahendused; rõhutab 
vajadust luua seaduslikud rändekanalid ja 
-teed ning hõlbustada võimaluse korral 
vabatahtlikku tagasipöördumist, 
sealhulgas kooskõlas tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõttega;

56. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
rändevoogude algpõhjustega, nagu sõjad, 
konfliktid, autoritaarsed režiimid, 
tagakiusamine, ebaseadusliku rände 
võrgustikud, sisserände stiimulid, 
inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle 
piiri toimetamine, vaesus, majanduslik 
ebavõrdsus ja kliimamuutused, töötada 
välja inimõiguste ja -väärikuse austamisel 
põhinevad kestvad lahendused ning luua 
võimalused vabatahtlikuks 
tagasipöördumiseks;
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