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Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste rikkujate vastase Euroopa 
sanktsioonirežiimi kohta 
(2019/2580(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid kodukorra artikli 135 kohaseid resolutsioone, milles 
nõutakse sihipäraste sanktsioonide rakendamist üksikisikute suhtes, kes on osalenud 
inimõiguste rasketes rikkumistes, sh 19. jaanuari 2017. aasta resolutsioon olukorra 
kohta Burundis1, 25. oktoobri 2018. aasta resolutsioon ajakirjaniku Jamal Khashoggi 
tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis2 ja 14. veebruari 2019. aasta 
resolutsioon olukorra kohta Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtumi kohta3, 

– võttes arvesse oma 13. septembri 2017. aasta resolutsiooni korruptsiooni ja inimõiguste 
kohta kolmandates riikides4,

– võttes arvesse oma 12. detsembri 2018. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse 
aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu 
poliitika kohta selles valdkonnas5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi liidu välispoliitika peadirektoraadi poolt 26. aprillil 
2018. aastal avaldatud uuringut inimõiguste raskete rikkumiste korral üksikisikute 
suhtes rakendatavate sihipäraste sanktsioonide ning nende mõju, suundumuste ja 
väljavaadete kohta ELi tasandil6,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2018. aasta otsust 2018/900, millega muudetakse 
otsust 2013/184/ÜVJP, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid 
meetmeid7,

– võttes arvesse oma 2. veebruari 2012. aasta soovitust nõukogule kooskõlastatud 
poliitika väljatöötamise kohta seoses režiimidega, mille juhtide isiklike ja 
majandushuvidega seotud ELis toimuva tegevuse suhtes kohaldatakse ELi piiravaid 
meetmeid,8,

– võttes arvesse oma 4. septembri 2008. aasta resolutsiooni hinnangu andmise kohta ELi 

1 ELT C 242, 10.7.2018, lk 10.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0434.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0115.
4 ELT C 337, 20.9.2018, lk 82.
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0515.
6 Uuring „Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends 
and prospects at EU level“, Euroopa Parlament, liidu välispoliitika peadirektoraat, välissuhete poliitikaosakond, 
26. aprill 2018.
7 ELT L 160I , 25.6.2018, lk 9.
8ELT C 239 E, 14.6.2013, lk 11.
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sanktsioonidele osana ELi tegevusest ja poliitikast inimõiguste valdkonnas9,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee 27. jaanuari 2014. aasta 
resolutsiooni, milles mõistetakse hukka Sergei Magnitski tapjate karistamatus, ja 
22. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni Sergei Magnitski kohta ja sihipäraste 
sanktsioonide abil karistamatuse vastu võitlemise kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning selle 
juurde kuuluvaid protokolle,

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 sätestatakse, et liidu tegevus tugineb 
põhimõtetele nagu 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 EL on kohustunud süstemaatiliselt rakendama ÜRO Julgeolekunõukogu 
poolt ÜRO põhikirja VII peatüki alusel otsustatud sanktsioone ja samal ajal kehtestab 
ÜRO Julgeolekunõukogu mandaadi puudumisel autonoomseid sanktsioone juhtudel, 
kus ÜRO Julgeolekunõukogu ei ole volitatud meetmeid võtma või teda takistab selleks 
kokkuleppe puudumine tema liikmete hulgas;

C. arvestades, et ELi kehtestatud sanktsioonid on muutunud liidu välissuhete lahutamatuks 
osaks; arvestades, et sanktsioonid on muutunud viimase paarikümne aasta jooksul ELi 
välissuhete lahutamatuks osaks ja need hõlmavad rohkem kui 40 erinevat piiravat 
meedet, mida praegu rakendatakse 34 riigi suhtes; arvestades, et ELi rakendatavatest 
riigipõhistest sanktsioonidest on hinnanguliselt kahe kolmandiku eesmärk toetada 
inimõigusi ja demokraatlikke eesmärke;

D. arvestades, et ELi kehtestatud sanktsioonid on suunatud nii riiklike kui ka 
valitsusväliste osalejate vastu, nt Islamiriik ja Al Qaeda;

E. arvestades, et EL on saanud kriitika osaliseks, sest ta ei ole kohaldanud oma 
sanktsioonipoliitikat kolmandates riikides sarnaste inimõiguste rikkumise juhtumite 
korral järjepidevalt;

F. arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud, et tuleb luua kogu maailmas 
rakendatav inimõiguste rikkujate vastane ELi sanktsioonirežiim;

G. arvestades, et Madalmaade valitsus algatas 2018. aasta novembris ELi liikmesriikide 
vahelise arutelu poliitilise võimaluse üle kehtestada ELi tasandil sihipärane inimõiguste 
rikkujate vastane sanktsioonirežiim; arvestades, et esialgsed arutelud toimuvad praegu 
nõukogu töörühma tasandil;

H. arvestades, et sihipäraste sanktsioonide rakendamine on teadaolevalt eelistatud ja 

9 ELT C 295 E, 6.8.2009, lk 49.
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mõjusam kui üldiste sanktsioonide kehtestamine ning aitab vältida negatiivseid tagajärgi 
ja humanitaarkahju elanikkonnale laiemalt, tabades aga otseselt vastutavaid isikuid ja 
mõjudes neile hoiatavalt;

1. mõistab teravalt hukka kõik inimõiguste rikkumised kogu maailmas; nõuab, et tuleb 
luua paindlik ja tundlik kogu maailmas rakendatav inimõiguste rikkujate vastane ELi 
sanktsioonirežiim, mis on suunatud kõigi üksikisikute vastu hierarhias, mis kannab 
vastutust raskete inimõiguste rikkumiste eest kõikjal maailmas;

2. on arvamusel, et režiimi peaks lubama kohaldada sanktsioone nii riiklike kui ka 
valitsusväliste osalejate suhtes;

3. rõhutab, et see mehhanism toetab ELi välispoliitikat ja tugevdab kehtivaid 
inimõigusalaseid meetmeid ning aitab inimõiguste rikkumistele lahendusi leida ja neid 
vältida; kutsub nõukogu uuesti üles oma tööd selles valdkonnas viivitusteta jätkama;

4. nõuab, et see režiim oleks laiaulatuslik, kooskõlas kehtivate inimõigusalaste 
meetmetega ning täiendaks nii neid kui ka muid piiravaid meetmeid;

5. rõhutab, et on vajalik, et kõik liikmesriigid rakendaksid sanktsioone ühtemoodi; on 
arvamusel, et kui meetmeid ei võeta olukorras, kus pidevalt inimõigusi rikutakse, 
nõrgendaks see ELi inimõiguste strateegiat, sanktsioonipoliitikat ja vähendaks usaldust 
liidu suhtes; on veendunud, et ühtne ja kogu maailmas rakendatav inimõiguste rikkujate 
vastane ELi sanktsioonirežiim vähendaks praegusi erinevusi ELi sanktsioonipoliitika 
valdkonnas, suurendaks läbipaistvust ja tugevdaks ELi kui inimõiguste kaitsja rolli kogu 
maailmas;

6. rõhutab, et raske inimõiguste rikkumine peaks olema piisav alus, et kohaldada 
üksikisiku vastu suunatud sihipäraseid sanktsioone; palub nõukogul ja komisjonil 
režiimi kohaldamisala määratlemisel rasked inimõiguste rikkumised kindlaks määrata ja 
neid selgelt kirjeldada, sh piiriülesed rikkumised ja need, mis on seotud vabatahtliku ja 
pöördumatu suuremahulise keskkonnakahjuga; rõhutab sellega seoses inimõigustealaste 
lepingute, mis on nõutavad GSP+ staatuse saamiseks, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 
Rooma statuudi ja Genfi konventsiooni tähtsust;

7. rõhutab, et sihipärased sanktsioonid peaksid hõlmama ka raskete inimõiguste rikkumiste 
toimepanijate, samuti innustajate, algatajate, abistajate, kaasosaliste ja vajaduse korral 
ka otseste pereliikmete suhtes rakendatavaid viisakeeldusid ja nende vara arestimist;

8. toonitab, et sihipäraste sanktsioonide kohaldamiseks loodavate mustade nimekirjade 
koostamist lubavad kriteeriumid peavad olema õiguslikult korrektsed, selged ja 
läbipaistvad ning põhinema hästi dokumenteeritud ja veenvatel tõenditel, tuvastatud 
asjaoludel ja kontrollitud teabel, mis pärineb läbipaistvast, usaldusväärsest ja 
sõltumatust allikast; rõhutab samuti, et kõigi nende isikute, kelle vastu on sanktsioonid 
suunatud, õigust nõuetekohasele menetlusele, kohtulikule kontrollile ja edasi 
kaebamisele kaitstakse kõrgeimal tasandil; nõuab selgete ja spetsiifiliste kriteeriumide 
ja meetodite süstemaatilist kasutusele võtmist sanktsioonide tühistamiseks ja mustast 
nimekirjast eemaldamiseks;

9. rõhutab, et sihipäraste sanktsioonide eesmärk peab olema saavutada mõjusaid ja 
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püsivaid tulemusi; palub, et komisjon viiks pärast režiimi kasutusele võtmist läbi 
korrapäraseid mõjuhinnanguid ja ülevaateid ning jälgiks hoolikalt nimekirjadesse 
kandmise ja nendest eemaldamise protsessi; nõuab, et Euroopa Parlament rakendaks 
sellega seoses ranget kontrolli;

10. palub, et komisjon eraldaks pärast sanktsioonirežiimi kehtestamist piisavad vahendid ja 
võimaldaks oskusteavet selle jõustamiseks ja järelevalveks, ning pööraks erilist 
tähelepanu sellele, et nii ELis kui ka asjassepuutuvates riikides antaks avalikkusele 
nimekirjade kohta teavet;

11. toetab kodanikuühiskonna aktivistide pingutusi selle režiimi loomiseks ja ergutab 
arutelu ELi tasandil võimaliku sõltumatu nõuandekomitee loomise ettepaneku üle;

12. märgib, et mitmed Euroopa Nõukogu liikmesriigid, sh Eesti, Läti, Leedu, 
Ühendkuningriik, Kanada ja Ameerika Ühendriigid on heaks kiitnud õiguslikud 
vahendid, mis võimaldavad nende valitsustel raskete inimõiguste rikkumiste ilmnemise 
korral kohaldada sihipäraseid sanktsioone;

13. nõuab, et kaalutaks Euroopa Ombudsmani volituste laiendamist ka kogu maailmas 
rakendatavale inimõiguste rikkujate vastasele ELi sanktsioonirežiimile;

14. rõhutab vajadust mitmepoolse koostöö ja koordineeritud tegevuse järele koos ÜROga, 
et vältida sanktsioonidest kõrvalehoidumist ja tagada võimalikult suures ulatuses režiimi 
rakendamine rahvusvahelise õiguse kohaselt; 

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ning 
Euroopa Nõukogu peasekretärile.


