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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

aastaaruande kohta inimõiguste kohta maailmas 2009. aastal ja Euroopa Liidu poliitika 
kohta selles valdkonnas
(2010/2202(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 11. aruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas, 
mis hõlmab ajavahemikku 2008. aasta juulist 2009. aasta detsembrini;

– võttes arvesse Lissaboni lepingu artikleid 6 ja 21;

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ja kõiki asjaomaseid rahvusvahelisi 
inimõigustealaseid õigusakte1;

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja;

– võttes arvesse kõiki ÜRO inimõiguste konventsioone ja nende fakultatiivprotokolle2;

– võttes arvesse piirkondlikke inimõigustealaseid õigusakte, sealhulgas eelkõige 
inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat, selle fakultatiivprotokolli naiste õiguste 
kohta Aafrikas, inimõiguste Ameerika konventsiooni, inimõiguste Araabia hartat ning 
ASEANi valitsustevahelist inimõiguste komisjoni;

– võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) Rooma statuudi jõustumist 1. 
juulil 2002. aastal ning oma resolutsioone, mis on seotud Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtuga3;

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni ning jätkuvaid läbirääkimisi ELi 
ühinemise üle konventsiooniga;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat4;

– võttes arvesse AKV-EÜ partnerluslepingut ja selle muudatusi5;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) 
nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste 
edendamiseks kogu maailmas1 (demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend);

                                               
1 Kõigi asjakohaste põhitekstide osas vt. väliskomisjoni raporti … III lisa tabelit.
2 ÜRO piinamisvastane konventsioon; ÜRO lapse õiguste konventsioon; ÜRO konventsioon naiste 

diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta; ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon; 
Rahvusvaheline konventsioon kõigi isikute sunniviisilise kadumise eest kaitsmise kohta.

3 EÜT C 379, 7.12.1998, lk 265; EÜT C 262, 18.9.2001, lk 262; EÜT C 293 E, 28.11.2002, lk 88; ELT C 271 
E, 12.11.2003, lk 576; Vastuvõetud tekstid, 22. mai 2008, P6_TA(2008)0238; Vastuvõetud tekstid, 21. 
oktoober 2008, P6_TA(2008)0496.

4 ELT C 303, 14.12.2007, lk 1.
5 EÜT C 317, 15.12.2000, lk 3; ELT C 303, 14.12.2007, lk 1; ELT L 209, 11.8.2005, lk 27.
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– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone inimõiguste kohta maailmas;

– võttes arvesse oma 14. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni ÜRO inimõiguste nõukogu 
arengu, sealhulgas ELi rolli kohta2 ja oma 25. veebruari 2010. aasta resolutsiooni ÜRO 
inimõiguste nõukogu 13. istungjärgu kohta3;

– võttes arvesse oma 1. veebruari 2007. aasta4 ja 26. aprilli 2007. aasta5 resolutsioone 
surmanuhtluse üldise moratooriumi algatuse kohta ning ÜRO Peaassamblee 
18. detsembri 2007. aasta resolutsiooni 62/149 surmanuhtluse kasutamisele 
moratooriumi kehtestamise kohta;

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 
13 surmanuhtluse igas olukorras kaotamise kohta;

– võttes arvesse ÜRO deklaratsiooni inimõiguste kaitsjate kohta ja Euroopa Parlamendi 
17. juuni 2010. aasta resolutsiooni inimõiguste kaitsjaid toetava ELi poliitika kohta6;

– võttes arvesse Euroopa Liidu suuniseid rahvusvahelise humanitaarõiguse (IHL) 
järgimise edendamiseks)7, surmanuhtluse, piinamise ning muu julma, ebainimliku ja 
alandava kohtlemise või karistamise kohta ning inimõiguste kaitsjate kohta, samuti 
inimõiguste alaste dialoogide kohta kolmandate riikidega, lapse õiguste edendamise ja 
kaitse kohta ning naiste- ja tütarlastevastase vägivalla kohta ning nende 
diskrimineerimise kõigi vormide vastase võitluse kohta;

– võttes arvesse oma 22. oktoobri 2009. aasta resolutsiooni demokraatia tugevdamise 
kohta ELi välissuhetes8;

– võttes arvesse kõiki oma kiireloomulisi resolutsioone, mis on vastu võetud seoses 
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumisega;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48 ja artikli 119 lõiget 2;

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0000/2010),

A. arvestades, et inimõiguste ülddeklaratsioon on endiselt kogu maailma viitedokument, 
milles tegevuse fookuses on inimolend;

B. arvestades, et Euroopa Liidu 11. aastaaruandes inimõiguste kohta (2008/9) antakse 
ülevaade ELi tegevusest inimõiguste ja demokraatia valdkonnas kogu maailmas;

C. arvestades, et käesoleva resolutsiooni eesmärk on ELi tegevust inimõiguste ja 
                                                                                                                                                  
1 ELT L 386, 29.12.2006, lk 1.
2 ELT C 46E, 24.2.2010, lk 71.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA-PROV(2010)0036.
4 ELT C 250 E, 25.10.2007, lk 91.
5 ELT C 74 E, 20.3.2008, lk 775.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0226.
7 ELT C 327, 23.12.2005, lk 4.
8 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0056.
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demokraatia valdkonnas lähemalt uurida, hinnata ning konkreetsetel juhtudel seda 
konstruktiivselt kritiseerida;

D. arvestades, et ELi inimõiguste olukord mõjutab otseselt liidu usaldusväärsust ja 
suutlikkust rakendada tulemuslikku inimõigustealast välispoliitikat;

E. arvestades, et liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, 
demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka 
kuuluvate isikute õiguste austamine;

F. arvestades, et Lissaboni lepinguga tugevdati ELi volitusi välispoliitika küsimustes viisil, 
mis tugevdab liidu väärtusi ja eesmärke; arvestades, et ELi välistegevusega seotud 
peamised uuendused, nagu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
komisjoni asepresident ja Euroopa välisteenistus aitavad kaasa ELi inimõigustealase 
välistegevuse edasisele konsolideerimisele ning pakuvad paremaid võimalusi 
inimõiguste süvalaiendamiseks kõikides asjassepuutuvates poliitika valdkondades;

G. arvestades, et tänu lepingule on ELil ühtne õigussubjektsus, mis võimaldab tal ühineda 
Euroopa inimõiguste konventsiooniga ning Strasbourgis asuval Euroopa Inimõiguste 
Kohtul kontrollida ELi õigusaktide vastavust konventsioonile;

H. arvestades, et alates Lissaboni lepingu jõustumisest muutus ELi põhiõiguste harta 
õiguslikult siduvaks, mis tugevdab inimõiguste kaitset Euroopas;

I. arvestades, et jõupingutused maailmas terrorismiga võitlemisel on suurendanud vajadust 
ühitada julgeolekut inimõiguste austamisega;

J. arvestades, et ülemaailmne majandus- ja finantskriis on avaldanud negatiivset mõju 
majanduslikele, sotsiaalsetele ja kultuurilistele õigustele; arvestades, et kõige enam on 
mõjutatud kõige vaesemate inimeste õigused; arvestades, et tõusvate hindade tõttu on 
miljonitel raske toime tulla põhivajaduste rahuldamisega paljudes Aafrika, Aasia ja 
Ladina-Ameerika riikides; arvestades, et miljoneid inimesi ähvardab kindlusetus ja 
häbistav kohtlemine ning et mõnes riigis on meeleavaldustele vastatud repressioonide ja 
vägivallaga;

K. arvestades, et majanduslikele, sotsiaalsetele ja kultuurilistele õigustele tuleb pöörata 
sama palju tähelepanu kui kodaniku- ja poliitilistele õigustele ning pidada neid sama 
tähtsaks;

L. arvestades, et kliimamuutus avaldab kestvat ja pikaajalist mõju inimõigustele;
arvestades, et negatiivsed tagajärjed on eriti tõenäolised ohustatud inimrühmade, näiteks 
põliselanike puhul arengumaades, kuid järelmõjud võivad samuti olla palju 
laialdasemad;

M. arvestades, et maailmas esineb inimõiguste rikkumise uusi vorme, eelkõige uue 
infotehnoloogia valdkonnas, millest üks on interneti tsensuur,

1. kordab üle Euroopa Parlamendi tugeva meelekindluse ja tuletab meelde parlamendi 
pikaajalisi jõupingutusi inimõiguste ja demokraatia kaitsel maailmas, luues selleks 
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kahepoolseid suhteid kolmandate riikidega ning osaledes aktiivselt rahvusvahelistel 
foorumitel, samuti toetades rahvusvahelisi ja kohalikke kodanikuühiskonna 
organisatsioone;

2. väljendab heameelt kõrge esindaja ja asepresidendi kohustuse üle suurendada ELi 
aktiivset rolli maailmas eesmärgiga parandada inimõigusi ja demokraatiat globaalselt;

3. on seisukohal, et järjepidevas ELi välispoliitikas peab seadma kindlale esikohale 
demokraatia edendamise, sest demokraatlik ühiskond on inimõiguste tagamise alus; on 
arvamusel, et ELi uus institutsiooniline ülesehitus ja eelkõige Euroopa välisteenistus 
pakuvad võimalust tõhustada ELi sidusust ja mõjusust kõnealuses valdkonnas;

4. kutsub kõrget esindajat ja asepresidenti üles pidama kinni kohustusest süvalaiendada 
inimõigusi ELi välistegevuses, et neid kajastada Euroopa välisteenistuse ülesehituses ja 
siseressurssides;

5. väljendab rahulolu kõrge esindaja ja asepresidendi valmisolekuga võtta ette ELi kõikide 
kõnealuse valdkonna õigusaktide mõjususe põhjalik läbivaatamine alates 
inimõigustealastest dialoogidest kuni ELi suunisteni, alates demokraatia ja inimõiguste 
Euroopa rahastamisvahendist kuni ELi kahepoolse abini ja tegevuseni mitmepoolsetel 
foorumitel, ning algatada konsulteerimine uue inimõiguste strateegia väljatöötamise 
küsimuses; toonitab, et parlament on otsustanud kõnealuses konsulteerimises täielikult 
osaleda;

6. rõhutab vajadust suurendada läbipaistvust ja juurdepääsu dokumentidele ELi 
institutsioonide vahel, et arendada mõjusamat institutsioonidevahelist koostööd;

7. toonitab, et esmatähtsamaks tuleb pidada Euroopa Liidu suutlikkuse parandamist 
tegutseda kiiresti inimõiguste rikkumise korral kolmandates riikides;

8. peab hädavajalikuks, võttes arvesse inimõigustealaste küsimuste olulisust konflikti- ja 
konfliktijärgsetes olukordades, et kõigil Euroopa Liidu eriesindajatel oleksid volitused, 
milles on konkreetselt ära märgitud inimõiguste austamise edendamine ja tagamine;

ELi aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas

9. toonitab ELi inimõiguste aastaaruande tähtsust ELi inimõigustepoliitika analüüsimisel ja 
hindamisel, pidades silmas inimõigusküsimuste üldist nähtavamaks muutmist; nõuab 
avalike teabekampaaniate korraldamist, mis on suunatud ELi maine tõstmisele selles 
valdkonnas;

10. väljendab heameelt asjaolu üle, et kõrge esindaja ja asepresident esitas parlamendile ELi 
aastaaruande ja et uus aruandeperiood põhineb kalendriaastal, mis võimaldab parlamendil 
pühendada detsembrikuine täiskogu istung inimõigustele, mil antakse välja iga-aastane 
Sahharovi auhind mõttevabaduse eest ja arutatakse parlamendi aastaaruannet inimõiguste 
kohta maailmas ja ELi poliitikat selles valdkonnas;

11. kutsub nõukogu ja komisjoni üles tegema suuremaid jõupingutusi, et levitada ELi 
aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta ning tagada selle jõudmine võimalikult 
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suure lugejaskonnani; tunnistab, et praegust väljaannet on edasiarendatud ja sellel on 
selgem esitusviis, kuid pikema aruandlusvahemiku tõttu on seda keerulisem kasutada;

12. kordab oma nõuet, et poliitika hindamiseks tuleks anda rohkem ja paremat teavet ning et 
tuleks esitada elemente ja suuniseid üldise lähenemisviisi parandamiseks, vastuolude 
vähendamiseks ning poliitiliste prioriteetide riigipõhiseks kohandamiseks eesmärgiga 
võtta vastu inimõigustealased riiklikud strateegiad, nagu see on määratletud Euroopa 
välisteenistuse programmis;

13. kordab oma nõuet, et kolmandates riikides Euroopa Liidu inimõigustealase poliitika, 
sellekohaste vahendite ja algatuste kasutamist ja tulemusi tuleb regulaarselt hinnata ja 
hindamistulemusi jagada parlamendiga; kutsub nõukogu ja komisjoni üles töötama välja 
konkreetsed mõõdetavad näitajad ja võrdlusalused, et mõõta kõnealuste 
poliitikavaldkondade meetmete tõhusust;

ELi inimõigustealane tegevus rahvusvahelistel foorumitel

14. toonitab, et ELi tulevane ühinemine Euroopa inimõiguste konventsiooniga on võimalus 
tõestada pühendumist inimõiguste kaitsmisele liidu piirides ja neist väljapool; kutsub ELi 
liikmesriike üles seda toetama ja ärgitama ELi kodanikke sellele pühenduma;

15. kutsub ELi liikmesriike üles allkirjastama ja ratifitseerima kõik peamised ÜRO ja Euroopa 
Nõukogu inimõiguste konventsioonid ning nende fakultatiivprotokollid, ja eelkõige 
ratifitseerima 1990. aasta rahvusvahelise konventsiooni sisserändajatest töötajate ja nende 
pereliikmete õiguste rahvusvahelise kaitse kohta, rahvusvahelise konventsiooni kõigi 
isikute sunniviisilise kadumise eest kaitsmise kohta ning ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni; nõuab kindlalt, et konventsiooni fakultatiivprotokolli vaadeldaks selle 
lahutamatu osana, ning nõuab, et konventsiooniga (konventsiooni ja protokolliga)1

ühinemine toimuks üheaegselt;

16. kutsub nõukogu ja komisjoni jätkama jõupingutusi Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 
Rooma statuudi ratifitseerimise ja siseriiklike rakendusaktide vastuvõtmise edendamiseks 
kogu maailmas vastavalt nõukogu 16. juuni 2003. aasta ühisele seisukohale 
2003/444/ÜVJP Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohta2 ja ühisest seisukohast lähtuvale 
2004. aasta tegevuskavale; väljendab heameelt asjaolu üle, et kuna Tšehhi ja Tšiili 
ratifitseerisid aruandlusperioodil Rooma statuudi, on osalevate riikide arv seisuga 2009. 
aasta detsember nüüd kokku 110;

17. palub ELi eesistujariigil suurendada Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga tehtava koostöö 
tähtsust kõikides ELi tippkohtumistes ja dialoogides kolmandate riikidega; nõuab 
tungivalt, et kõik ELi liikmesriigid tõhustaksid kohtuga koostööd ja sõlmiksid 
kahepoolsed lepingud karistuste jõustamise kohta ning samuti tunnistajate ja kannatanute 

                                               
1 Alates detsembrist 2009 on nii konventsiooni kui ka selle fakultatiivprotokolli ratifitseerinud Austria, 

Belgia, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Portugal, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik; kõik 
liikmesriigid on konventsiooni allkirjastanud, kuid 15 liikmesriiki ei ole seda veel ratifitseerinud (Bulgaaria, 
Küpros, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Poola, 
Rumeenia, Slovakkia); protokolli on allkirjastanud 19 liikmesriiki, kuid 10 ei ole seda veel ratifitseerinud 
(Bulgaaria, Küpros, Tšehhi, Soome, Prantsusmaa, Leedu, Luksemburg, Malta, Rumeenia, Slovakkia).

2 ELT L 150, 18.6.2003, lk 67.
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kaitse kohta; tunnustab lisaks ELi ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vahelist koostöö- ja 
abikokkulepet ning kutsub selle põhjal Euroopa Liitu ja tema liikmesriike üles andma 
kohtule kogu vajalikku abi; märgib suure murega, et Sudaani presidendi al-Bashiri suhtes 
tehtud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vahistamismäärust ei ole suudetud täide viia;

18. väljendab rahulolu ELi saavutustega ÜRO Peaassamblee kolmandas komitees (sotsiaal-, 
humanitaar- ja kultuuriküsimused) seoses paljude resolutsioonidega, mis käsitlesid 
eelkõige nõuet kuulutada moratoorium surmanuhtluse kasutamisele, mida toetas rohkem 
riike, lapse õigusi, usulist sallimatust ja inimõiguste olukorda Birmas/Myanmaris ja Korea 
Rahvademokraatlikus Vabariigis;

19. kutsub nõukogu ja komisjoni üles avaldama asjaomaste riikide valitsustele survet ÜRO 
mehhanismidega täieliku koostöö tegemiseks ning ÜRO sõltumatutele ekspertidele ja 
eriraportööridele juurdepääsu võimaldamiseks, et anda neile täielik juurdepääs riikide 
territooriumile ja nende tööd mitte takistada;

20. nõuab tõhustatud koostööd Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu vahel vähemuste õiguste 
edendamise ning piirkondlike ja vähemuskeelte kaitse valdkonnas, kasutades õiguslikke 
diskrimineerimisevastaseid vahendeid mitmekesisuse ja tolerantsuse kaitsmiseks;

ÜRO inimõiguste nõukogu (UNHRC)

21. tunneb heameelt ÜRO inimõiguste nõukogu töö üle ning rõhutab selle üliolulist rolli ÜRO 
üldstruktuuris ning selle potentsiaali kujuneda väärtuslikuks raamistikuks Euroopa Liidu 
mitmepoolsetele jõupingutustele inimõiguste valdkonnas; märgib, et kõnealune uus organ 
peab oma tööd jätkama, et muutuda usaldusväärsemaks;

22. rõhutab, et kodanikuühiskonna organisatsioonide aktiivne osalus on ÜRO inimõiguste 
nõukogu tõhususe seisukohalt oluline;

23. väljendab suurt heameelt asjaolu üle, et Ameerika Ühendriikide praegune valitsus püüab 
rohkem osaleda ÜRO töös ning on UNHCR liige ajavahemikus 2009–2012; tunnistab, et 
Ameerika Ühendriikide liikmesus suurendab UNHRC usaldusväärsust ja suutlikkust; 
nõuab, et ELi tugevdaks koostööd Ameerika Ühendriikidega, eelkõige inimõigustealaste 
dialoogide kogemuste vahetamise osas;

24. tuletab meelde, et 2011. aastal vaatab UNHRC põhjalikult läbi oma menetlused, ja kutsub 
seepärast ELi üles selleks läbivaatuseks põhjalikult valmistuma ja selles osalema;

25. toonitab, kui oluline on üldine korrapärane läbivaatamine, ning kutsub nõukogu, 
komisjoni ja eelkõige uut Euroopa välisteenistust üles seda tähelepanelikult jälgima;

26. toetab veendunult ELi jõupingutusi üldise korrapärase läbivaatamise puhul mis tahes 
erapoolikuse ja manipuleerimise ärahoidmisel; mõistab sellega seoses sügavalt hukka 
2009. aasta veebruari istungjärgu tulemused, mis said tõsiselt kannatada menetluslike 
takistuste ja läbivaatamisel toimunud manipuleerimisalaste jõupingutuste tõttu;

27. kutsub kõrget esindajat ja asepresidenti üles külastama ÜRO inimõiguste nõukogu 
regulaarselt ning tagama isiklikult, et UNHRC ja Euroopa välisteenistuse vahel on 
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võimalikult tihedad sidemed kõikidel tasanditel; julgustab Euroopa välisagentuuri tulevast 
inimõiguste osakonda looma UNHRCga tiheda töösuhte;

28. märgib, et vastavalt aastaaruandele on ELi liikmesriigid ÜRO inimõiguste nõukogus 
vähemuses; kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles kooskõlastatud tegevusele, et 
arendada sobivaid liite selliste riikide ja valitsusväliste osalejatega, kes kaitsevad jätkuvalt 
inimõiguste universaalset ja jagamatut olemust;

29. kutsub nõukogu, komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles tugevdama sidemeid ÜRO 
inimõiguste nõukogu muude piirkondlike rühmade demokraatlike valitsustega, et 
parandada niisuguste algatuste edu, mille eesmärk on inimõiguste ülddeklaratsioonis 
sisalduvate põhimõtete austamine; palub komisjonil esitada inimõiguste küsimuste 
hääletamist ÜROs käsitleva aastaaruande, milles analüüsitaks, kuidas seda on mõjutanud 
ELi ja selle liikmesriikide ning muude blokkide poliitika;

30. kinnitab veel kord erimenetluste ja riigipõhiste volituste äärmist olulisust ÜRO 
inimõiguste nõukogus; tunneb heameelt äsja loodud temaatiliste volituste üle kultuuriliste 
õiguste valdkonnas ning temaatiliste volituste pikendamise üle valdkondades, mis 
puudutavad õigust toidule, usu- või veendumusvabadust ning riigi sees ümberasustatud 
isikuid; tunneb samuti heameelt riigipõhiste volituste pikendamise üle Burundi, Haiti, 
Kambodža, Somaalia, Korea Rahvademokraatliku Vabariigi, Birma ja Sudaani puhul; 
kahetseb, et Libeeria ja Kongo Demokraatliku Vabariigi volitusi ei pikendatud;

31. väljendab rahulolu inimõiguste nõukogu eriistungjärkudega, mis käsitlevad inimõiguste 
olukorda Kongost ida pool, ülemaailmse majandus- ja finantskriisi mõju inimõiguste 
üldisele teostamisele ja tulemuslikule kasutamisele, inimõiguste olukorda Sri Lankal ning 
inimõiguste olukorda Palestiina okupeeritud aladel ja Ida-Jeruusalemmas; kahetseb, et 
Palestiina okupeeritud alasid käsitlevate eriistungjärkude käigus rakendas enamik liikmeid 
Goldstone’i aruande ühekülgset tõlgendust;

32. toetab ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo sõltumatust; kahetseb, et märtsis 2009 
toimunud 10. korralise istungjärgu käigus võeti ELi vastuseisust hoolimata vastu 
resolutsioon, mille eesmärk on piirata ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo sõltumatust;

ELi inimõiguste suunised

Surmanuhtlus

33. tuletab meelde ÜRO Peaassamblee poolt 18. detsembril 2008 vastu võetud resolutsiooni, 
milles nõuti ülemaailmse moratooriumi kehtestamist surmanuhtluse kasutamisele 
(resolutsioon 63/168); toonitab, et praegu on resolutsiooni poolt hääletanud 106 riiki, mis 
tõendab, et üldine arvamus kujuneb järk-järgult surmanuhtluse vastu;

34. tunneb heameelt, et Burundi ja Togo ning Ameerika Ühendriikide New Mexico osariigi 
otsuste üle kaotada 2009. aastal surmanuhtlus;

35. kutsub nõukogu ja komisjoni üles julgustama neid järelejäänud riike, kes ei ole kodaniku-
ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teist fakultatiivprotokolli või sarnast 
piirkondlikku dokumenti allkirjastanud, ratifitseerinud või rakendanud, seda tegema;
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36. kordab, et EL on surmanuhtluse kasutamise vastu mis tahes olukorras; tuletab meelde, et 
EL on surmanuhtluse vastu võitlevate kodanikuühiskonna organisatsioonide peamine 
rahastaja; palub komisjonil seada jätkuvalt esmatähtsaks võitlust selle julma ja 
ebainimliku karistuse vastu ning jätta see Euroopa demokraatia ja inimõiguste algatuse 
raames temaatiliseks prioriteediks;

37. nõuab tungivalt, et Iraani juhid kehtestaksid seaduse, millega ühemõtteliselt kaotataks 
kividega surnuks loopimine kui seaduslik karistus; mõistab hukka asjaolu, et Iraani režiim 
mõistab endiselt surma ja hukkab alaealisi seaduserikkujaid; mõistab hukka 
surmanuhtluse kasutamise Iraani režiimi poolt, mis asetab Iraani kohe pärast Hiinat teisele 
kohale riikide pingereas, kus toimub terve maailma kohta kõige rohkem hukkamisi; 
mõistab sügavalt hukka Iraanis 2009. aasta juunis toimunud presidendivalimiste järgsetele 
rahumeelsetele meeleavaldustele järgnenud rohkemaid hukkamisi; tunneb muret selle üle, 
et Hiinas pannakse toime kõige rohkem hukkamisi kogu maailmas; tunneb heameelt 
Valgevene ametivõimude positiivse tegevuse üle seoses töörühma loomisega 
surmanuhtluse suhtes moratooriumi kehtestamist käsitlevate ettepanekute 
väljatöötamiseks; on endiselt mures selle üle, et Valgevenes toimuvad jätkuvalt 
hukkamised ja et see on ainus Euroopa riik, kus on kasutusel surmanuhtlus;

38. märgib, et maailmas on 32 jurisdiktsiooni, kus seadus võimaldab kasutada surmanuhtlust 
narkootikumidega seotud õigusrikkumiste puhul; märgib, et ÜRO uimastite ja 
kuritegevuse vastase võitluse büroo (UNODC), Euroopa Komisjon ja mitmed Euroopa 
riikide valitsused osalevad aktiivselt sellise tehnilise abi, õigusliku toe ja finantsabi 
rahastamises ja/või selle osutamises, mille eesmärk on tugevdada narkootikumide vastast 
võitlust riikides, kus sellega seotud õigusrikkumiste puhul kehtib endiselt surmanuhtlus; 
tunneb muret, et selline abi võib põhjustada rohkem surmamõistmisi ja hukkamisi; palub 
komisjonil töötada välja rahvusvahelise rahastamise suunised, mis käsitlevad riikide ja 
piirkonna tasandil toimuvat narkootikumide vastast võitlust tagamaks, et sellised 
programmid ei põhjusta inimõiguste rikkumisi, sealhulgas surmanuhtluse kasutamist; 
toonitab, et surmanuhtluse kaotamine narkootikumidega seotud õigusrikkumiste puhul 
peaks olema finantsabi, tehnilise abi, suutlikkuse suurendamise ja muu narkootikumide 
vastase võitluse tugevdamise eeltingimus;

Naistevastane vägivald 

39. märgib, et eesistujariikide Prantsusmaa, Tšehhi Vabariigi ja Rootsi kolmiku (juuli 2008 –
detsember 2009) programmis peeti naiste- ja tütarlastevastase vägivalla küsimust 
esmatähtsaks, ning palub tagada põhimõtete ja poliitika sidususe nii väljaspool ELi kui ka 
ELis; võtab teadmiseks uute vastavasisuliste suuniste hiljutise vastuvõtmise ja ootab, et 
komisjon esitaks nende rakendamise tulemused Euroopa Parlamendile;

40. rõhutab, kui oluline on täita igakülgselt ÜRO Julgeolekunõukogu naisi, rahu ja julgeolekut 
käsitlevas resolutsioonis 1325 (2000) esitatud kahte eesmärki, ning kutsub nõukogu üles 
tugevdama oma tegevust kõnealuses valdkonnas;

41. kutsub kõrget esindajat ja asepresidenti üles suurendama välistegevuse raames soolise 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate töötajate arvu ja looma vastavad struktuurid; 
tunnustab nii missioonide kui ka töötajate koolituse osas ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) raames tehtud edusamme;
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42. on sügavalt mures naiste ja tütarlaste olukorra pärast Afganistanis; mõistab hukka šiiitide 
isikustaatust käsitleva seaduse, mis võeti vastu 2009. aasta märtsis ning millega rikutakse 
raskelt Afganistani naiste õigusi ja mis on vastuolus Afganistani põhiseaduse ja 
rahvusvaheliste inimõigustealaste normidega; tunneb heameelt šiiidi usuvoolu 
õigusõpetust järgivate isikute personaalseid küsimusi käsitlevas seaduses tehtud 
muudatuste üle, kuid on jätkuvalt sügavalt mures seaduse teatavate artiklite pärast, mis on 
vastuolus Afganistani kohustustega, mis tulenevad kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelisest paktist, konventsioonist naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta ning lapse õiguste konventsioonist; nõuab tungivalt, et Afganistani 
ametivõimud võtaksid viivitamata meetmeid naiste õiguste olukorra parandamiseks riigis;

Piinamine ja muu julm, ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine

43. nõuab, et tervishoiu valdkonnas toimuv patsientide ja muude isikute, eriti nende, kes ei 
suuda end ise kaitsta, olgu nad poliitvangid või vaimse puudega inimesed, kuritarvitamine 
tunnistataks julmaks, ebainimlikuks ja inimäärikust alandavaks kohtlemiseks, kuid 
tunnistab samal ajal, et teatavaid tegusid on raske tõestada;

44. palub kõikidel riikidel, kes seda siiani ei ole teinud, ühineda piinamise ning muu julma, 
ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni 
ning selle fakultatiivprotokolliga (OPCAT); nõuab tungivalt, et riigid kõrvaldaksid 
kõnealuste õigusaktide suhtes tehtud reservatsioonid;

45. rõhutab, kui oluline on piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava 
kohtlemise või karistamise vastaste ELi suuniste tulemuslik rakendamine; kutsub nõukogu 
ja komisjoni üles esitama niisuguste suuniste rakendamise tulemusi ning pöörama 
seejuures erilist tähelepanu demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi 
raames saavutatud tulemustele piinamise ohvrite rehabiliteerimise osas;

46. kutsub liikmesriike üles järgima nõudeid, mis esitati Euroopa Parlamendi resolutsioonis, 
mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse 
täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel 
kohtlemiseks või karistamiseks1; kutsub komisjoni üles esitama võimalikult kiiresti 
ettepaneku nõukogu 27. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1236/2005 mitmete sätete 
muutmiseks;

Lapse õigused

47. taunib sügavalt asjaolu, et laste töö ohvriks on langenud hinnanguliselt umbes 215 
miljonit last, kellest kolm neljandikku on seotud laste töö kõige halvemate vormidega 
(ILO 2009. aasta näitajad);

48. tuletab meelde edukat üheteistkümnendat ELi ja valitsusväliste organisatsioonide vahelist 
inimõiguste foorumit, mis oli pühendatud võitlusele lastevastase vägivalla vastu, ning 
Rootsi eesistumisaega (Stockholm, juuli 2009) ja eesistujariigi Rootsi palveid jätkata 
õigusalast tööd kehalise karistamise kõigi vormide keelustamiseks kõikjal, sealhulgas 
kodus, määrata kindlaks parimad tavad ja omandatud kogemused lastevastase vägivalla 

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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vastu võitlemisel konflikti- ja konfliktijärgsetes olukordades ning suurendada sidusust ELi 
välistegevuse ja ELi/liikmesriikide sisepoliitika vahel lapse õiguste alal;

49. nõuab tungivalt täiendavaid laste töö vastaseid ELi meetmeid ning nõuab, et EL kohaldaks 
tõhusamalt tema käsutuses olevaid vahendeid nende kaasamise abil inimõigustealastesse 
dialoogidesse ja konsultatsioonidesse; nõuab, et EL rakendaks tulemuslikult lapse õiguste 
alaseid suuniseid ja uuriks võimalust võtta vastu laste töö vastu võitlemist käsitlevad 
suunised; tunnustab ELi kaubanduspoliitika toetavat rolli võitluses laste töö vastu, 
eelkõige GSP+ stiimulite kaudu;

50. märgib, et 2009. aastal tähistati lapse õiguste konventsiooni 20. aastapäeva; märgib 
rahuloluga, et nüüdseks on konventsiooniga liitunud peaaegu kõik riigid, ning nõuab 
tungivalt, et riigid, kes konventsiooniga veel ühinenud ei ole, teeksid seda viivitamata; on 
endiselt sügavalt mures asjaolu pärast, et selles sisalduvate õiguste täielikku teostamist 
rikutakse endiselt ulatuslikult; tunneb heameelt laste vastu suunatud vägivalla 
küsimustega tegeleva peasekretäri eriesindaja ametisse nimetamise üle ning toonitab tema 
volituste tähtsust;

51. väljendab sügavat muret relvakonfliktidest mõjutatud laste pärast; nõuab tungivalt, et 
komisjon ja nõukogu tugevdaksid lapsi ja relvakonflikte käsitlevate ELi suuniste 
rakendamist; tunneb heameelt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1882 (2009) üle, 
millega tugevdatakse veelgi relvakonfliktidest mõjutatud laste kaitset;

Inimõiguste kaitsjad 

52. väljendab heameelt inimõiguste kaitsjaid käsitlevate ELi suuniste läbivaatamise ja 
uuendamise üle1; võtab teadmiseks enam kui 60 kohaliku rakendusstrateegia 
väljatöötamise ja asjaomaste kontaktametnike määramise; nõuab, et kolmandates riikides 
töötavad ELi diplomaadid oleksid suuniste sätetest täielikult teadlikud;

53. nõuab tungivalt, et nõukogu, komisjon ja liikmesriigid rakendaksid meetmeid, mille 
Euroopa Parlament esitas oma resolutsioonis inimõiguste kaitsjaid toetava ELi poliitika 
kohta,2 mis võeti vastu 2010. aasta juunis;

54. nõuab Lissaboni lepingu rakendamise kontekstis, et ELi institutsioonid looksid 
inimõiguste kaitsjaid käsitleva institutsioonidevahelise koostöömehhanismi; mõistab, et 
sellise mehhanismi loomist oleks võimalik lihtsustada teabekeskuste asutamisega 
inimõiguste kaitsjate jaoks kõigis ELi institutsioonides ja organites, kusjuures sellised 
keskused teeksid tihedat koostööd ELi missioonide ja delegatsioonide inimõiguste ja 
demokraatia eest vastutavate isikutega; kutsub komisjoni üles looma suuniste 
tulemuslikkuse hindamise mehhanismi;

55. võtab teadmiseks paljude inimõigustealaste aruannete järeldused, mille kohaselt 
kannatavad inimõiguste kaitsjad üha tugevamate erinevate rünnakute all, näiteks rünnakud 
sõna- või ühinemisvabaduse vastu, meelevaldsed arreteerimised, ebaõiglased 
kohtuprotsessid ja kodanikuühiskonna organisatsioonide büroode sulgemine;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf

2 P7_TA-PROV(2010)0226.
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56. on endiselt valvas Euroopa Liidu väliste valitsuste suhtes, kes kasutavad valitsusväliseid 
organisatsioone käsitlevate vastuoluliste seaduste vastuvõtmist inimõigusliikumise 
vaigistamiseks;

57. väljendab sügavat kahetsust muu hulgas Stanislav Markelovi, Anastasia Baburova ja 
Natalya Estemirova mõrvamise üle Venemaal, Roxana Saberi ja Abdolfattah Soltani 
omavolilise kinnipidamise üle Iraanis ning Liu Xiaobo kohtuprotsessi üle Hiinas, mis kõik 
leidis aset aruandlusperioodi jooksul;

58. märgib, et Kuubas toimuv kohalike inimõiguste kaitsjate kinnipidamine, samuti 
vabastamine ja sellele järgnev väljasaatmine tagasipöördumise õiguseta on samuti 
inimõiguste raske rikkumine;

Inimõiguste klauslid

59. rõhutab inimõiguste klauslite tähtsust kaubanduspoliitikas, partnerluses ning ELi ja 
kolmandate riikide vahelistes kaubanduslepingutes; teeb ettepaneku hinnata inimõiguste 
olukorda ELi mittekuuluvates riikides, kes on ELiga kaubandussuhetes;

60. märgib rahuloluga, et GSP+ korra (üldine soodustuste süsteem) toimimist jälgitakse 
tähelepanelikult ning et kaubandussoodustusi antakse riikidele, kes on ratifitseerinud 
peamised säästvat arengut, sotsiaalseid õigusi ja head valitsemistava käsitlevad 
rahvusvahelised konventsioonid ja on neid tulemuslikult rakendanud;

61. tunneb heameelt inimõiguste klausli lisamise üle ELi ja Indoneesia vahel allkirjastatud 
partnerluslepingusse ning Albaaniaga sõlmitud stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingusse, mis on jõustunud aruandlusperioodil, mis tähendab, et nende 
riikide arv, kes on nõustunud kõnealuse klausli lisamisega ELiga sõlmitavatesse 
lepingutesse, on kasvanud enam kui 120ni;

Demokraatia edendamine välissuhetes

62. tervitab nõukogu järeldusi demokraatia toetamise kohta ELi välissuhetes1 ning ELi 
tegevuskava vastuvõtmist demokraatia toetamiseks ELi välissuhetes vahendina ELi 
demokraatia toetamise sidususe ja tulemuslikkuse parandamiseks;

63. kutsub komisjoni üles käsitlema süsteemselt demokraatia toetamise küsimust riigi 
strateegiadokumentides ning võtma seejuures arvesse riigi konkreetset olukorda ja ELi 
piirkondlikku strateegiat;

64. kutsub kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti üles tagama inimõiguste ja demokraatia 
edendamise tulemusliku süvalaiendamise kõikides poliitikavaldkondades; jääb ootama 
Belgia eesistumisajal nõukogu ajakohastatud järeldusi, milles vaadatakse läbi tehtud 
edusammud ja võetakse arvesse vastuvõetud tegevuskava;

Rahvusvaheline humanitaarõigus (IHL)

                                               
1 Nõukogu (üldasjad ja välissuhted), 17. november 2009.
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65. tervitab järeldusi rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise edendamise kohta, mille 
nõukogu võttis vastu 2009. aasta detsembris, st samal aastal, mil tähistati Genfi 
konventsioonide kuuekümnendat aastapäeva;

66. märgib, et 2009. aastal võeti vastu ajakohastatud ELi suunised rahvusvahelise 
humanitaarõiguse (IHL) järgimise edendamiseks; kutsub nõukogu üles integreerima 
rahvusvahelise humanitaarõiguse suuniste rakendamise tulemuslikumalt muude ELi 
inimõiguste suunistega ja parandama rahvusvahelise humanitaarõiguse süvalaiendamist 
kogu ELi välistegevuses;

Usu- ja veendumusvabadus

67. tervitab nõukogu järeldusi usu- ja veendumusvabaduse kohta, mis võeti vastu 2009. aasta 
novembris; kutsub nõukogu ja komisjoni üles võtma vastu praktilised meetmed usulise 
sallimatuse vastu võitlemiseks ning usu- ja veendumusvabaduse edendamiseks kogu 
maailmas;

68. on endiselt sügavalt mures asjaolu pärast, et maailma kõigis piirkondades esineb ikka veel 
usul või veendumusel põhinevat diskrimineerimist ning et teatud usukogukondadesse, 
sealhulgas usuvähemuste hulka kuuluvatel isikutel ei lubata jätkuvalt paljudes riikides 
kasutada oma inimõigusi; mõistab hukka Hiina ametivõimud selle eest, et nad kiusavad 
taga isikuid, kes viljelevad oma usku väljaspool ametlikult lubatud raamistikku, 
sealhulgas kristlasi, moslemeid, budiste ja Falun Gongi järgijaid; nõuab tungivalt, et Hiina 
ametivõimud loobuksid Tiibetis oma rõhuvast poliitikast, mis võib lõpuks tuua kaasa 
Tiibeti usu ja kultuuri hävimise;

Sõnavabadus

69. tunneb muret asjaolu pärast, et sõnavabadust on hakatud ründama mitmel uuel viisil, 
eelkõige nüüdisaegse tehnoloogia, näiteks interneti kasutamise abil; kordab, et 
sõnavabadus hõlmab õigust otsida, saada ja edastada teavet ja ideid kõigi vahendite abil;

70. tunnustab, et uued tehnoloogiad pakuvad enneolematuid võimalusi avalikus elus 
osalemiseks, arvamuste avaldamiseks, inimõigustealasele teabele juurdepääsu saamiseks 
ning ülejäänud maailma teavitamiseks inimõiguste rikkumistest; on mures asjaolu pärast, 
et riigid kasutavad üha keerukamaid meetodeid internetis tegevuse jälgimiseks ning et 
mitmes riigis on esinenud niisuguste inimeste ahistamist, tagakiusamist ja isegi 
kinnipidamist ja vangistamist, kes kasutavad internetti oma arvamus- ja sõnavabaduse 
õiguse teostamiseks;

71. nõuab tungivalt, et riigid, kes piiravad juurdepääsu internetile, kaotaksid teabe vaba 
liikumise piirangud; märgib, et Piirideta Ajakirjanike kohaselt hõlmab interneti vaenlaste 
nimekiri järgmisi ulatuslikku interneti tsensuuri praktiseerivaid riike: Valgevene, Hiina, 
Kuuba, Egiptus, Iraan, Myanmar/Birma, Põhja-Korea, Saudi Araabia, Süüria, Tuneesia, 
Türkmenistan, Usbekistan ja Vietnam;

72. toetab õigust sõnavabadusele ja rahumeelsele kogunemisele Venemaal, nagu on tagatud 
Venemaa põhiseaduse artikliga 31; väljendab solidaarsust niisuguse strateegia 31 
korraldajate ja osalistega, mis seisneb reas kodanike meeleavaldustes kõnealuse õiguse 
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toetuseks, mis algasid 31. juulil 2009. aastal ja toimuvad Moskva Võidu väljakul kõikide 
31 päevaga kuude 31. päeval; peab kahetsusväärseks asjaolu, et siiani on ametivõimud 
keeldunud kõikidele strateegia 31 meeleavaldustele loa andmisest põhjusel, et Võidu 
väljakul on olnud kavandatud muude ürituste toimumine samal ajal; on ülimalt mures 
asjaolu pärast, et 31. detsembril 2009. aastal pidas Venemaa politsei teiste kümnete 
rahumeelsete meeleavaldajate seas kinni Moskva Helsingi grupi juhi Ljudmilla 
Aleksejeva, kellele oli üksnes mõni nädal enne tema kinnipidamist antud Euroopa 
Parlamendi Sahharovi auhind;

Inimõigused ja terrorismivastane võitlus

73. märgib, et paljudes riikides üle kogu maailma on terrorismi vastu võitlemise meetmed 
viinud välja põhiliste inimõiguste rikkumisteni liigsete järelevalvemeetmete kasutamise, 
ebaseaduslike kinnipidamiste ja piinamise kasutamise kujul vahendina terrorismis 
kahtlustatavatelt teabe kättesaamiseks; mõistab kõnealused inimõiguste rikkumised hukka 
ja on veendunud, et terrorismivastases võitluses ei tohiks seada ohtu kodanikuvabadusi, 
kuna lääne ühiskondade tavapärase demokraatliku elu häirimine on täpselt see, mida 
terroristid taotlevad;

74. tuletab meelde USA presidendi Barack Obama 2009. aasta jaanuari otsust sulgeda 
Guantanamo Bay kinnipidamislaager; peab kahetsusväärseks, et kõnealust otsust ei ole 
täies ulatuses rakendatud; nõuab tungivalt, et USA valitsus täidaks oma kohustused täies 
ulatuses; tunneb heameelt mitmete ELi liikmesriikide konstruktiivse osalemise üle 
jõupingutuses olla abiks teatavate endiste Guantanamo kinnipeetavate vastuvõtmisega ja 
majutuse otsimisega osadele inimestele, kelle suhtes on langetatud kinnipidamislaagrist 
vabastamise otsus;

75. märgib, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist kohaldatakse terrorismivastast võitlust ja 
organiseeritud kuritegevust käsitlevate direktiivide ja muude õigusaktide suhtes 
kaasotsustamismenetlust, samas kui kõnealuse teemaga seotud rahvusvahelised lepingud 
vajavad Euroopa Parlamendi nõusolekut; märgib, et need muudatused annavad Euroopa 
Parlamendile täiendava mõju õiglase tasakaalu leidmiseks julgeoleku ja inimõiguste 
vahel;

Inimõigustealased dialoogid ja konsultatsioonid ELi mittekuuluvate riikidega

76. väljendab oma pettumust asjaolu üle, et inimõigustealaste dialoogide ja konsultatsioonide 
osas ei ole tehtud edusamme; peab kahetsusväärseks seda, et kodanikuühiskonna kaasatus 
kõnealustesse dialoogidesse ja konsultatsioonidesse ei ole süsteemselt tagatud ning et 
vahel kohaldatakse selle suhtes ELi mittekuuluvate osaliste poolseid piiranguid;

77. nõuab tegelikku osalemist inimõigustealaste dialoogide ja konsultatsioonide 
käimasolevates hindamistes; taotleb täielikku juurdepääsu lõppdokumentidele ja muudele 
asjaomastele allikatele; ootab (hindamiste tulemusena) selgete näitajate väljatöötamist 
dialoogide mõju hindamiseks;

78. juhib tähelepanu vajadusele kaasata inimõigustealaste dialoogide ja konsultatsioonide 
järeldused ELi ja tema partnerite vahelistesse tippkohtumistesse;
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79. on seisukohal, et inimõigustealaseid dialooge ja konsultatsioone tuleks üldiselt kavandada 
ja korraldada läbipaistvalt viisil, mille kohaselt eesmärgid seatakse enne ja nende 
saavutamist hinnatakse pärast dialoogi toimumist; kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
survestama ELi mittekuuluvate riikide ametivõime osalema dialoogides ja 
konsultatsioonides kõrgel ja ulatuslikul ministrite tasandil;

80. tunneb heameelt inimõigustealaste dialoogide alustamise üle kõikide Kesk-Aasia riikidega 
(Tadžikistan, Kasahstan, Kõrgõzstan ja Türkmenistan) 2008. aastal; tunneb heameelt ELi–
Usbekistani esimese inimõigustealase dialoogi teemalise kodanikuühiskonna seminari 
toimumise üle 2008. aasta oktoobris; peab kahetsusväärseks asjaolu, et ELi–Hiina 
inimõigustealased dialoogid ei ole endiselt suutnud kuidagi parandada olukorda 
inimõiguste rikkumiste osas Hiinas;  väljendab oma pettumust selle üle, et ELi–Venemaa 
inimõigustealased konsultatsioonid ei ole andnud mingeid olulisi tulemusi; tervitab 
inimõiguste teemalise dialoogi käivitamist Indoneesiaga 2009. aastal ning esimesi 
dialoogi raames toimunud kohtumisi Gruusia ja Armeeniaga;

81. tunneb heameelt esimese ELi–Valgevene inimõigustealase dialoogi üle, mis toimus 2009. 
aasta juunis, kuid avaldab samal ajal kahetsust asjaolu üle, et dialoog ei ole seni toonud 
kaasa mingeid olulisi muudatusi selle riigi inimõiguste olukorras;

82. märgib, et 2009. aasta aprillis vaatas Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (Põhja-Korea) 
parlament läbi riigi põhiseaduse, et lisada sellesse muu hulgas säte, mille kohaselt Põhja-
Korea „austab ja kaitseb inimõigusi”; kutsub Põhja-Korea ametivõime üles astuma selgeid 
positiivseid samme inimõiguste tingimuste parandamise suunas; rõhutab, et riigi
inimõiguste olukorra hindamisel tuleks lisaks põhiseaduslikele sätetele võtta arvesse ka 
konstruktiivseid meetmeid; avaldab lootust, et Põhja-Korea näitab üles huvi osaleda 
konstruktiivselt ELiga peetavates inimõigustealastes dialoogides;

Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused

83. tunnistab, et majanduslikele, sotsiaalsetele ja kultuurilistele õigustele tuleks omistada 
samaväärne tähtsus kui kodaniku- ja poliitilistele õigustele, pidades silmas kõigi 
inimõiguste üldkehtivust, jagamatust, omavahelist sõltuvust ja seotust, mida kinnitati 
1993. aastal Viinis toimunud ülemaailmsel inimõigusalasel konverentsil; nõuab tungivalt, 
et kogu maailma riigid allkirjastaksid majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste 
rahvusvahelise pakti fakultatiivprotokolli (OP-ICESCR), mis avati allkirjastamiseks 24. 
septembril 2009;

84. rõhutab, et inimõigused hõlmavad õigust toidule, veele, haridusele, sobivale eluasemele, 
maale, inimväärsele tööle, sotsiaalkindlustusele ja õigust moodustada ametiühinguid; 
tunnistab, et enamikel juhtudel on niisuguste õiguste järgimata jätmise põhjuseks vaesus; 
nõuab, et EL teeks suuremaid jõupingutusi ja investeeriks rohkem raha aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamisse, kuna on selge, et maailm on 2015. aastaks seatud 
eesmärkidest kaugel maas;

85. tunnustab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni järelevalvesüsteemi tähtsust õiguste 
kaitsmisel kaubanduse ja tööhõive, statistikasüsteemide, sotsiaalkaitse- ja 
tööhõivepoliitika, samuti töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas;
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86. tunneb heameelt komisjoni ja liikmesriikide jõupingutuste üle võidelda ülemaailmse 
majandus- ja finantskriisi vastu ning vähendada sel viisil negatiivseid tagajärgi, mida 
kõnealune kriis on põhjustanud inimõiguste olukorrale maailmas; tunneb heameelt 
inimõiguste nõukogu kümnenda eriistungi üle, mis kandis pealkirja „Ülemaailmse 
majandus- ja finantskriisi mõju inimõiguste üldisele tagamisele ja tõhusale teostamisele” 
ja mis toimus 20. veebruaril 2009. aastal;

Komisjoni välisabiprogrammid ning demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahend (EIDHR)

87. tervitab asjaolu, et Euroopa Parlamendi prioriteete on EIDHRi 2008. ja 2009. aasta 
programmitööd käsitlevates dokumentides arvesse võetud;

88. toetab EIDHRi panust, eelkõige kohalike ja rahvusvaheliste kodanikuühiskonna 
organisatsioonide kodanikuühiskonna projektide kaudu (90 % panusest), samuti kõnealuse 
valdkonna piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks Euroopa Nõukogu, 
OSCE ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo kaudu (10 % panusest);

89. märgib rahuloluga, et aastatel 2008–2009 oli inimõiguste ja demokraatia edendamiseks 
ette nähtud üle 235 miljoni euro, mille abil oli võimalik rahastada 900 projekti ligikaudu 
sajas riigis; märgib lisaks, et eriti suur arv projekte rahastati Euroopa naabruspoliitikaga 
hõlmatud riikides, kuid kogusummas said suurima toetuse AKV riigid;

90. rõhutab EIDHRi keskse tugevusena asjaolu, et see ei sõltu vastuvõtva riigi valitsuse 
nõusolekust ja on seega võimeline keskenduma tundlikele poliitilistele küsimustele ja 
innovatiivsetele lähenemisviisidele ning tegema otsest koostööd kohalike 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, mis peavad säilitama oma sõltumatuse 
riigiasutustest;

91. rõhutab, kui oluline on kasutada EIDHRi vahendina inimõigusi ähvardavatele ohtudele 
reageerimiseks ning üha suurema toetuse pakkumiseks inimõiguste kaitsjatele ja 
inimõiguste rikkumise ohvritele; toetab üheteistkümnest EIDHRi rahastatud 
organisatsioonist koosnevat võrgustikku, mis keskenduvad inimõiguste kaitsjate 
kaitsmisele ja kiirele reageerimisele hädaolukordades;

92. kutsub komisjoni üles tagama liidu poliitiliste prioriteetide ja tema poolt toetatavate 
projektide ja programmide vahelise sidususe, eelkõige seoses kahepoolse 
programmitööga, mida ta teostab kolmandate riikidega;

93. kutsub komisjoni töötajaid üles kohtuma korrapäraselt kodanikuühiskonna esindajatega 
Brüsselis, et edendada dialoogi partneritega, kes tegelikult kohapeal projekte ellu viivad;

94. tunneb heameelt inimõiguste jaoks ettenähtud rahaliste vahendite jagamise üle 
geograafiliste programmide kaudu, kusjuures poliitika rakendamist riigi ja piirkondlikul 
tasandil toetatakse Euroopa Arengufondist (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkonna riikides), arengukoostöö rahastamisvahendist (Ladina-Ameerika, Aasia ja 
Lõuna-Aafrika riikides) ning Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendist 
(naaberpiirkondades), samuti temaatiliste rahastamisvahendite kaudu, näiteks EIDHR, 
stabiliseerimisvahend, arengukoostöö rahastamisvahend ja tööstusriikide 
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rahastamisvahend ICI Plus;

Valimisabi ja valimiste vaatlemine

95. märgib rahuloluga, et EL kasutab demokraatia edendamiseks kolmandates riikides üha 
rohkem ära valimisabi ja valimiste vaatlemist, edendades sellega inimõiguste, 
põhivabaduste ja õigusriigi põhimõtete järgimist, ja et kõnealuste missioonide kvaliteet ja 
sõltumatus pälvib laialdast tunnustust;

96. nõuab veel kord, et valimisprotsess, kaasa arvatud valimiseelsed ja -järgsed etapid, 
kaasataks asjaomaste kolmandate riikidega peetava poliitilise dialoogi eri tasanditesse, et 
tagada ELi poliitikavaldkondade sidusus ja kinnitada veel kord inimõiguste ja 
demokraatia üliolulist rolli;

97. tunneb heameelt rahastamisvahendite suuruse üle, mille kogusumma oli 18kuulise 
aruandlusperioodi jooksul 50 miljonit eurot;

Euroopa Parlamendi inimõigusi käsitleva tegevuse kasutamine

98. kutsub nõukogu ja komisjoni üles kasutama täielikult ära Euroopa Parlamendi 
resolutsioone ja muid teatisi ning reageerima seejuures sisuliselt nendes väljendatud 
soovidele ja muredele;

99. tuletab Euroopa Parlamendi delegatsioonidele meelde, et nad lülitaksid inimõiguste üle 
peetavad arutelud süstemaatiliselt parlamentidevaheliste kohtumiste päevakordadesse ning 
kohtuksid inimõiguste kaitsjatega ja pakuksid neile vajaduse korral rahvusvahelist 
nähtavust ja kaitset;

100. tunneb heameelt Sahharovi auhinna laureaatide võrgustiku loomise üle; nõuab tungivalt, 
et viivitamata leitaks vajalikud vahendid võrgustiku eesmärkide saavutamiseks ning 
Sahharovi auhinna võitjate ja Euroopa Parlamendi vahelise teabevahetuse hõlbustamiseks, 
andes auhinna võitjatele eristaatuse, mis võimaldab neil siseneda Euroopa Parlamendi 
valdustesse lihtsustatud sisenemiskorra alusel;

*

* *

101. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, 
liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele, Ühinenud Rahvaste 
Organisatsioonile, Euroopa Nõukogule ning Euroopa Julgeoleku- ja 
Koostööorganisatsioonile ning käesolevas resolutsioonis nimetatud riikide ja 
territooriumide valitsustele.


