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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2016)0502 

Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles 

valdkonnas käsitlev 2015. aasta aruanne 

Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2016. aasta resolutsioon 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 

                                                 
1 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm 
2 ELT C 289, 9.8.2016, lk 57. 
3 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx 
4 A/RES/41/128. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx


 

 

kõrgetasemelise täiskoguistungi ehk põlisrahvaste maailmakonverentsi 22. septembri 

2014. aasta lõppdokumenti1, 

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

tegevuskava2, 

– võttes arvesse 1995. aasta Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi3 ning 

elanikkonna ja arengu rahvusvahelise konverentsi 1994. aasta tegevusprogrammi4 

ning nende läbivaatamist käsitlevate konverentside tulemusi, 

– võttes arvesse ÜRO Pariisi põhimõtteid riiklike inimõiguste institutsioonide kohta5, 

– 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“6, 

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

mille välisasjade nõukogu võttis vastu 25. juunil 2012. aastal7, 

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

humanitaarõiguse järgimise edendamise kohta8 ja ajakohastatud Euroopa Liidu 

suuniseid rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise edendamiseks9, 

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

nõukogu võttis vastu 20. juulil 2015. aastal10, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu inimõigustealaseid suuniseid, 

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

pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf 
5 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_en.pdf 
6 https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-

european-union 
7 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/et/pdf 
8 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/111817.pdf 
9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex%3A52009XG1215(01) 
10 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/et/pdf 
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– võttes arvesse ELi suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta1, 

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

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

edendamiseks ja kaitsmiseks2, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi parlamentidevahelistele delegatsioonidele mõeldud 

suuniseid inimõiguste ja demokraatia edendamiseks visiitidel väljapoole Euroopa 

Liitu, 

– võttes arvesse ELi aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 

2015. aastal, mille nõukogu võttis vastu 20. juunil 20163, 

– 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 20154, 

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

inimeste võrdõiguslikkust5, ja komisjoni loetelu LGBTI-inimeste võrdõiguslikkuse 

edendamise tegevustest (2016–2019)6, 

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

arengukoostöös7, 

– võttes arvesse 13. mai 2015. aasta Euroopa rände tegevuskava (COM(2015)0240) ning 

nõukogu 20. juuli 2015. aasta8, 14. septembri 2015. aasta9 ja 22. septembri 

2015. aasta10 järeldusi rände kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta otsust (ÜVJP) 2015/260, millega 

pikendatakse Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja volitusi11, 

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

kaitsmise kohta12, 

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

                                                 
1 ELT C 65, 19.2.2016, lk 174. 
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf 
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/et/pdf 
4 http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/10/st13201-en15_pdf/ 
5 http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2016/06/16-epsco-

conclusions-lgbti-equality/ 
6 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf 
7 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/et/pdf 
8 http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2015/07/20-fac-migration-

conclusions/ 
9 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12002-2015-REV-1/en/pdf 
10 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2015-INIT/et/pdf 
11 ELT L 43, 18.2.2015, lk 29. 
12 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ET&f=ST%2015559%202014%20INIT 
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arengupoliitika mõju suurendamiseks1, 

– 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 20162, 

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

naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise kohta3, 

– võttes arvesse nõukogu 21. märtsi 2011. aasta otsust 2011/168/ÜVJP Rahvusvahelise 

Kriminaalkohtu kohta, millega tunnistatakse kehtetuks ühine 

seisukoht 2003/444/ÜVJP4, 

– võttes arvesse komisjoni ja komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisteatist „Euroopa naabruspoliitika ülevaade“ 

(JOIN(2015)0050), 

– võttes arvesse 11.–12. novembri 2015. aasta Valletta tegevuskava5, 

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

käsitletakse naisi, rahu ja julgeolekut6, 

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

käsitletakse seksuaalvägivalla kasutamist sõjarelvana7, 

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

naiste, rahu ja julgeoleku kohta8, 

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

kaitse kohta9, 

– 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 humanitaarabile10, 

                                                 
1  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/ 

foraff/130243.pdf 
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2016-INIT/et/pdf 
3  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/ 

DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482e 
4 ELT L 76, 22.3.2011, lk 56. 
5 http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-

summit/2015/11/action_plan_en_pdf/ 
6 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

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

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

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
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
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/action_plan_en_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


 

 

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

kohta ELi välissuhetes1, 

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

kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta2, 

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

vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus3, 

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

massilise tapmise kohta nn ISISe/Daeshi poolt4, 

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

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

valdkonnas5, 

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

Euroopas6, 

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

naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava 

uuendamise kohta7, 

– võttes arvesse oma 8. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni surmanuhtluse kohta8, 

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

ning sekkumis- ja jälgimissüsteemide mõju kohta inimõigustele kolmandates riikides9, 

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

julgeolekupoliitika kõrge esindaja iga-aastase aruande kohta Euroopa Parlamendile10, 

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

Inimõiguste Nõukogu 2015. aasta istungjärguks11, 

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

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

kohta12, 

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

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0300. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0201. 
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0102. 
4  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0051. 
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0470. 
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0317. 
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0350. 
8 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0348. 
9 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0288. 
10 ELT C 316, 30.8.2016, lk 130. 
11 ELT C 316, 30.8.2016, lk 178. 
12 ELT C 234, 28.6.2016, lk 25. 



 

 

kasutamise kohta1, 

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

diskrimineerimise kohta2 ning ÜRO vähemusküsimuste eriraportööri 28. jaanuari 

2016. aasta aruannet vähemuste ja kastipõhise diskrimineerimise kohta3, 

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

meediavabaduse kohta maailmas4, 

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

strateegia kohta ELi välispoliitikas5, 

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

kohta Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule probleemide lahendamiseks ja raskuste 

ületamiseks6, 

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

välispoliitika kohta7, 

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

ELi poliitika kohta8, 

– 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 17/49, 

– võttes arvesse Euroopa demokraatia rahastu 2015. aasta aruannet10, 

– 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; 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0172. 
2 ELT C 181, 19.5.2016, lk 69. 
3  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/ 

Documents/A_HRC_31_56_en.doc 
4 ELT C 65, 19.2.2016, lk 105. 
5 ELT C 434, 23.12.2015, lk 24. 
6 ELT C 153 E, 31.5.2013, lk 115. 
7 ELT C 33 E, 5.2.2013, lk 165. 
8 ELT C 236 E, 12.8.2011, lk 69. 
9 A/HRC/RES/17/4. 
10 https://www.democracyendowment.eu/annual-report/ 
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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; 

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; 

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 

                                                 
1 ELT C 208, 10.6.2016, lk 25. 



 

 

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 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; 

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 

kedagi ei diskrimineerita sellistel alustel nagu kodakondsus, rass, usund, poliitika, 

sugu, sooidentiteet, seksuaalne sättumus või sootunnused; 

AM. arvestades, et keskkonnamuutused pärsivad juurdepääsu 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 

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; 

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 resolutsioonile 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 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; 

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 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 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 

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 ÜRO 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 

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 

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. 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; 

56. 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; 



 

 

57. 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; 

58. nõuab lisaks klauslit, milles osutatakse, et sellised lepingud võib peatada, kuni 

osalised annavad tegelikkuses piisavaid tagatisi varjupaigataotluste individuaalse 

läbivaatamise ja üldisemalt rändajate, varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõiguste 

austamise kohta; 

59. 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; 

60. 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; 

61. 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; 

62. 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; 

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

sotsiaalse kaasamise strateegiate väljatöötamise kaudu; rõhutab vajadust rakendada 

konkreetselt tagasipöördujatele suunatud deradikaliseerumise ja taasintegreerumise 

programme; 

64. 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 ligipääs tervishoiule, haridusele ning võimalus töötada; 

65. 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; 

66. 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 

67. 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 direktiivi 2011/36/EL ja inimkaubanduse kaotamist käsitlevat ELi 

strateegiat; 

68. 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; 

69. 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; 

70. 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; 

71. 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 

72. väljendab sügavat muret maailma teatavates piirkondades suureneva äärmise vaesuse 

ja ebavõrdsuse pärast, mis takistab kõigi inimõiguste täielikku kasutamist; on 

veendunud, 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; 

73. 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; 

74. 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; 

75. 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; 



 

 

76. 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; 

77. 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; 

78. 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; 

79. 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; 

80. 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 

81. 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; 

82. 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; 

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

ettevõtetega maa hõivamise ning maaomandiõiguste kaitsjate kohtlemise küsimust, 

kuna nad langevad sageli tagakiusamise, sealhulgas ähvarduste, ahistamise, 

meelevaldse vahistamise, kallaletungide ja mõrvade ohvriks; 

84. 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; 

85. 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; 

86. 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; 

87. 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; 

88. 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; 

89. 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; 

90. 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 

kontrollimiseks) (COM(2016)0616) ning mille eesmärk on seda korda tugevdada, 

arvestades, et teatavaid kaupu ja tehnoloogiat võidakse kuritarvitada, et toime panna 

tõsiseid inimõiguste rikkumisi; 

91. 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; 

92. 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; 

93. 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; 

94. 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); 

95. kordab kindlat nõuet koostada kõigi kaubandus- ja investeerimislepingute sõlmimise 

eel põhjalikud inimõiguste mõjuhinnangud, kus võetakse sisuliselt arvesse 

kodanikuühiskonna arvamusi; 

96. 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; 

Sport ja inimõigused 

97. 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 

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

                                                 
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


 

 

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 

rakendamisse; 

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

liikumisvabadus ning seega võrdsed võimalused avalikus elus osalemiseks; 

100. 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; 

101. ergutab komisjoni asepresidenti ning 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 

102. 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 

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; 

103. 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; 

104. 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; 

105. 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; 



 

 

106. 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, 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; 

107. 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; 

108. 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; 

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

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

leidmisel ja säilitamisel, nagu näitab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 

aruanne „Naised tööl 2016“; 

111. 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; 

112. tuletab meelde, et hariduse, kutsekoolituse ja mikrokrediidi kättesaadavus on 

ülioluline vahend naiste mõjuvõimu suurendamiseks ja nende inimõiguste rikkumise 

ärahoidmiseks; 

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

aitab suuresti kaasa sooliste aspektide arvestamisele töötingimustes; 

114. 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; 

115. palub komisjonil ja ELi liikmesriikidel rakendada sooteadlikku eelarvestamist kõigis 

asjaomastes ELi rahastamisprogrammides; 

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

naiste vaesuse vastu võitlemiseks; 



 

 

117. 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; 

Laste õigused 

118. 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 ning liidu välisasjade 

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

ühineda ÜRO lapse õiguste konventsiooniga; 

119. 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; 

120. 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 

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 

121. 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 

122. 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 aktiivselt edendada; 

123. 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; 

                                                 
1  Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Nigeeria, Somaalia, Mauritaania, Sudaan, 

Sierra Leone, Jeemen, Afganistan, Pakistan, Katar, Iraan ja Maldiivid. 



 

 

124. 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  

125. 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;  

126. 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;  

127. rõhutab, et vähemuste kogukondadel on erivajadused, mistõttu tuleks edendada 

vähemuste ja enamuste hulka kuuluvate inimeste täielikku ja tõhusat võrdsust kõigis 

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

komisjon kogu laienemisprotsessi vältel tähelepanelikult jälgiks vähemuste hulka 

kuuluvate inimeste õigusi kaitsvate sätete rakendamist; 

Kastikuuluvuse alusel diskrimineeritud inimeste õigused  

128. 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 



 

 

129. 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; 

130. tuletab meelde oma 4. veebruari 2016. aasta 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;  

131. 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; 

132. 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; 

133. 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; 

134. palub ELil ja selle liikmesriikidel anda Rahvusvahelise Kriminaalkohtu käsutusse 

vajalikud ressursid ning suurendada toetust rahvusvahelisele kriminaalõiguse 

süsteemile, sealhulgas üleminekuperioodi õigusemõistmisele; 

Rahvusvaheline humanitaarõigus 

135. 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 ning 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 ning 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;  

136. 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; 

137. 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 ning 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 

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; 

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

et suurendada rahvusvaheliste humanitaarnormide tulemuslikkust; 

139. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 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 

140. 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;  

141. 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; 

142. 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 külastustaotlustega, seda teeksid; 

143. kutsub ELi üles tugevdama kehtivaid õigusakte ja võtma oma volituste piires vastu 

uusi, et tagada usuvähemuste tõhus kaitsmine kogu maailmas;  

144. 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; 

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

veendumuskogukondade säilimine ohus ning terved usukogukonnad on kadumas või 

põgenemas;  



 

 

146. 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;  

147. 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  

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

maailmas nende kõigis väljendusvormides; 

149. rõhutab sõnavabaduse, meedia sõltumatuse ja mitmekesisuse rolli demokraatia 

põhielementidena ning vajadust kodanikele ja kodanikuühiskonnale suurem mõjuvõim 

anda, et tagada avaliku sektori läbipaistvus ja vastutus;  

150. 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);  

151. väljendab sügavat muret seire-, järelevalve-, tsenseerimis- ja filtreerimistehnoloogia 

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

autokraatlikes riikides; 

152. 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;  

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

ning inimõiguste kaitsjate, juristide ja ajakirjanike üha sageneva heidutamise, 

ahistamise ja meelevaldse vahistamise;  

154. 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; 

155. 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;  

156. 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;  

157. 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; 

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

võimaldada inimestel digitaalseid õigusi ja vabadusi kasutada ja tagada nende 

turvalisus ja eraelu puutumatus; 

159. 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; 

160. 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 

161. 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; 

162. 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;  

163. 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 

164. 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; 

165. väljendab heameelt surmanuhtluse kaotamise üle Fidžil, Surinames, Mongoolias ja 

USA Nebraska osariigis; 

166. 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; 

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

üha sagedamini surmanuhtlus, tagamata rahvusvahelise õiguse kohaseid õiglase 

kohtumõistmise miinimumstandardeid; 

168. mõistab kindlalt hukka surmanuhtluse sagenenud kasutamise uimastitega seotud 

kuritegude puhul ja nõuab surmanuhtluse ning kohtuvälise hukkamise välistamist 

selliste kuritegude puhul; 

169. 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;  

170. 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 

171. 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; 

172. 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; 

173. 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; 

174. 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;  

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

laialdase kasutamise kohta kogu maailmas, nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus 

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; 

176. 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 



 

 

177. 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; 

178. 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;  

179. 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; 

180. 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 

lahendamist; 

Demokraatia ja valimiste toetamine ning valimisvaatlusmissioonid 

181. 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; 

182. 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;  

183. 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;  

184. 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; 

185. rõhutab, et laienemispoliitika on üks jõulisemaid vahendeid demokraatlike põhimõtete 

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; 

186. 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; 



 

 

187. 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; 

188. 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;  

189. 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; 

190. 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; 

191. 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; 

o 

o   o 

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

komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 

esindajale ja Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale. 


