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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2009 sekä Euroopan unionin 
ihmisoikeuspolitiikasta
(2010/2202(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa maailmassa koskevan Euroopan unionin 
yhdennentoista raportin, joka kattaa heinäkuun 2008 ja joulukuun 2009 välisen ajan, 

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 6 ja 21 artiklan,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kaikki asiaa koskevat 
kansainväliset ihmisoikeusvälineet1,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

– ottaa huomioon kaikki Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksia koskevat 
yleissopimukset ja niiden valinnaiset pöytäkirjat2,

– ottaa huomioon alueelliset ihmisoikeusvälineet ja erityisesti ihmisoikeuksia ja kansojen 
oikeuksia koskevan afrikkalaisen peruskirjan, Afrikan naisten oikeuksia koskevan 
valinnaisen pöytäkirjan, ihmisoikeuksia koskevan amerikkalaisen yleissopimuksen, 
arabivaltioiden ihmisoikeuksia koskevan peruskirjan ja Asean-valtioiden 
hallitustenvälisen ihmisoikeustoimikunnan,

– ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön 
voimaantulon 1. heinäkuuta 2002 ja kansainvälisestä rikostuomioistuimesta antamansa 
päätöslauselmat3,

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja käynnissä olevat neuvottelut EU:n 
liittymisestä siihen,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan4,

– ottaa huomioon AKT-EY-kumppanuussopimuksen ja sen tarkistamisen5,
– ottaa huomioon 20. joulukuuta 2006 demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista 

edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

                                               
1 Kaikki asiaankuuluvat perusasiakirjat on lueteltu ulkoasiainvaliokunnan mietinnön xxx liitteessä III olevassa 
taulukossa.
2 Kidutuksen vastainen YK:n yleissopimus; YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista; kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskeva YK:n yleissopimus; vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n 
yleissopimus; tahdonvastaisia katoamisia koskeva YK:n kansainvälinen yleissopimus.
3 EYVL C 379, 7.12.1998, s. 265; EYVL C 262, 18.09.2001, s. 262; EYVL C 293 E, 28.11.2002, s. 88; EUVL 
C 271 E, 12.11.2003, s. 576; Hyväksytyt tekstit, 22. toukokuuta 2008, P6_TA(2008)0238; Hyväksytyt tekstit, 
21. lokakuuta 2008, P6_TA(2008)0496.
4 EUVL C 303, 14.12.2007, s. 1.
5 EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3; EUVL C 303, 14.12.2007, s.1; EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27.
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asetuksen (EY) N:o 1889/20061 (demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva 
eurooppalainen rahoitusväline, EIDHR),

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa ihmisoikeuksista maailmassa,

– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman YK:n 
ihmisoikeusneuvoston kehityksestä, mukaan lukien EU:n asema2 , ja 25. helmikuuta 
2010 antamansa päätöslauselman YK:n ihmisoikeusneuvoston 13. istunnosta3,

– ottaa huomioon 1. helmikuuta 20074 ja 26. huhtikuuta 20075 antamansa päätöslauselmat 
aloitteesta kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmalliseksi 
keskeyttämiseksi ja Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 18. joulukuuta 2007 
antaman päätöslauselman 62/149 kuolemanrangaistuksen käytön keskeyttämisestä,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaan 
eurooppalaiseen yleissopimukseen liitetyn, kuolemanrangaistuksen poistamista kaikissa 
olosuhteissa koskevan pöytäkirjan nro 13,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien antaman julistuksen ihmisoikeuksien 
puolustajista ja 17. kesäkuuta 2010 ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavista 
EU:n toimista antamansa päätöslauselman6,

– ottaa huomioon Euroopan unionin suuntaviivat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
noudattamisen edistämiseksi7, sekä kuolemanrangaistuksesta, kidutuksesta, muusta 
julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta, 
ihmisoikeuksien puolustamisesta, ihmisoikeusvuoropuhelusta kolmansien maiden 
kanssa, lasten oikeuksien edistämisestä ja suojelusta, sekä naisiin kohdistuvasta 
väkivallasta ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjinnän muotojen torjumisesta,

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2009 antamansa päätöslauselman demokratiakehityksestä 
EU:n ulkosuhteissa8,

– ottaa huomioon kaikki ihmisoikeuksien rikkomista, demokratiaa ja oikeusvaltion 
periaatteita koskevat kiireelliset päätöslauselmansa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan ja 119 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus on edelleen maailman 

                                               
1 EUVL L 386, 29.12.2006, s. 1.
2 EUVL C 46E, 24.2.2010, s. 71.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2010)0036.
4 EUVL C 250 E, 25.10.2007, s. 91.
5 EUVL C 74 E, 20.03.2008, s. 775.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0226. 
7 EUVL C 327, 23.12.2005, s. 4.
8 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0056.
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viiteasiakirja, joka asettaa ihmisen kaiken toiminnan keskipisteeksi, 

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 11. vuosittainen ihmisoikeusraportti 2008/9 
sisältää yleiskatsauksen kaikista ihmisoikeuksiin ja demokratiakysymyksiin liittyvistä 
EU:n toimista maailmassa,

C. pyrkii tällä päätöslauselmalla tutkimaan ja arvioimaan ihmisoikeuksiin ja 
demokratiakysymyksiin liittyviä EU:n toimia ja tietyissä tapauksissa esittämään 
rakentavaa kritiikkiä,

D. katsoo, että EU:n omalla ihmisoikeustilanteella on välitön vaikutus EU:n 
uskottavuuteen ja kykyyn panna täytäntöön tehokasta ulkoista ihmisoikeuspolitiikkaa,

E. ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, 
vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina,

F. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus on vahvistanut ulkopolitiikkaa koskevia EU:n 
toimivaltuuksia tavalla, joka vahvistaa sen arvoja ja tavoitteita; ottaa huomioon, että 
EU:n ulkosuhteisiin liittyvät tärkeimmät uudistukset, kuten unionin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / komission varapuheenjohtaja ja Euroopan 
ulkosuhdehallinto vahvistavat entisestään EU:n ulkoisia toimia ihmisoikeuksien alalla ja 
parantavat mahdollisuuksia ihmisoikeuksien valtavirtaistamiseen kaikilla asiaan 
kuuluvilla politiikan aloilla,

G. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus antoi EU:lle oikeushenkilön aseman, minkä 
johdosta EU voi liittyä Euroopan ihmisoikeussopimuksen sopimuspuoleksi, ja että sen 
myötä Strasbourgissa toimiva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin voi todentaa EU:n 
säädösten yhdenmukaisuuden Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa, 

H. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan unionin 
perusoikeuskirja on oikeudellisesti sitova, mikä vahvistaa ihmisoikeuksien suojelua 
Euroopan unionissa, 

I. ottaa huomioon, että terrorismin torjunta eri puolilla maailmaa on korostanut 
turvallisuuden ja ihmisoikeuksien suojelun yhteensovittamisen tarvetta,

J. ottaa huomioon, että maailmanlaajuinen talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut 
kielteisesti taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin; ottaa huomioon, että 
tämä on vaikuttanut eniten kaikkein köyhimpiin; ottaa huomioon, että hintojen nousun 
vuoksi miljoonat Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan valtioiden kansalaiset 
pystyvät vain vaivoin täyttämään perustarpeensa; ottaa huomioon, että miljoonat ihmiset 
kärsivät turvattomuudesta ja nöyryyttävästä köyhyydestä ja että joissakin valtioissa 
mielenosoituksiin on vastattu sortotoimilla ja väkivallalla,

K. ottaa huomioon, että taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin on 
kiinnitettävä yhtäläisesti huomiota ja että niitä on pidettävä yhtä tärkeinä kuin 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia,
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L. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisoikeuksiin pysyvästi ja pitkällä 
aikavälillä; ottaa huomioon, että kielteiset vaikutukset koskevat erityisen 
todennäköisesti haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, kuten kehitysmaiden 
alkuperäiskansoja, ja että toisaalta ne voivat vaikuttaa paljon laajemmassakin 
mittakaavassa,

M. ottaa huomioon, että maailmassa ilmenee myös uusia ihmisoikeuksien rikkomisen 
muotoja erityisesti uuden tietotekniikan alalla ja että yksi uusista muodoista on 
internetsensuuri,

1. vahvistaa Euroopan parlamentin vakaan päättäväisyyden ja muistuttaa parlamentin 
pitkäaikaisista pyrkimyksistä puolustaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa maailmassa 
kahdenvälisillä suhteilla kolmansiin maihin sekä aktiivisella osallistumisella 
kansainvälisillä foorumeilla ja kansainvälisten ja paikallistason kansalaisjärjestöjen 
tukemisen avulla;

2. pitää myönteisenä korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan sitoutumista 
rakentamaan EU:n aktiivista roolia maailmannäyttämöllä tarkoituksena parantaa 
ihmisoikeuksia ja tukea demokratiaa kaikkialla maailmassa;

3. katsoo, että johdonmukaisessa EU:n ulkopolitiikassa demokratian edistäminen on 
ehdottomasti asetettava etusijalle, sillä demokraattinen yhteiskunta on ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen perusta; katsoo, että EU:n uusi toimielinrakenne ja erityisesti 
ulkosuhdehallinto tarjoavat mahdollisuuden parantaa EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta; 

4. kehottaa korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa noudattamaan sitoumustaan 
sisällyttää ihmisoikeudet kaikkiin EU:n ulkoisiin toimiin, jotta ihmisoikeudet ovat 
näkyvässä asemassa ulkosuhdehallinnon rakenteessa ja jotta niiden puolustamista varten 
myönnetään riittävästi resursseja; 

5. pitää myönteisenä korkea edustajan / komission varapuheenjohtajan valmiutta arvioida 
perusteellisesti kaikkien EU:n ihmisoikeusvälineiden tehokkuutta, mikä koskee 
ihmisoikeusvuoropuhelua, EU:n suuntaviivoja, demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa 
eurooppalaista välinettä (EIDHR) sekä EU:n kahdenvälistä apua ja EU:n toimia 
monenvälisillä foorumeilla, ja käynnistää uuden ihmisoikeusstrategian kehittämistä 
koskeva kuulemisprosessi; korostaa parlamentin päättäväisyyttä osallistua 
täysimääräisesti mainittuun kuulemiseen; 

6. korostaa avoimuuden ja EU:n toimielinten asiakirjojen julkisuuden tehostamista 
toimielinten välisen yhteistyön tehokkuuden lisäämiseksi;

7. korostaa, että on pyrittävä entistä enemmän tehostamaan Euroopan unionin valmiuksia 
vastata nopeasti EU:n ulkopuolisten maiden ihmisoikeusrikkomuksiin;

8. pitää keskeisenä sitä, että kaikkien Euroopan unionin erityisedustajien toimeksiannoissa 
mainitaan erityisesti ihmisoikeuksien edistäminen ja niiden kunnioittamisen 
varmistaminen, ottaen huomioon ihmisoikeusasioiden merkityksen konflikteissa ja 
niiden jälkeen;
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Euroopan unionin vuosittainen ihmisoikeusraportti 

9. korostaa EU:n vuosittaisen ihmisoikeusraportin merkitystä EU:n ihmisoikeuspolitiikan 
analysoinnissa ja arvioinnissa, erityisesti ihmisoikeuskysymysten näkyvyyden 
lisäämisessä yleensä; kehottaa toteuttamaan julkisia tiedotuskampanjoita, joilla 
Euroopan unionin näkyvyyttä lisätään ihmisoikeuksien alalla;

10. pitää myönteisenä sitä, että korkea edustaja / komission varapuheenjohtaja on esitellyt 
parlamentille EU:n vuosittaisen raportin; pitää myönteisenä, että uusi raportointijakso 
perustuu kalenterivuoteen, mikä antaa parlamentille mahdollisuuden keskittyä 
joulukuun täysistunnossa ihmisoikeuksiin, mikä sisältää mielipiteenvapauden 
vuosittaisen Saharovin palkinnon myöntämisen ja keskustelun EU:n vuosittaisesta 
ihmisoikeusraportista sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta;

11. kehottaa neuvostoa ja komissiota toimimaan tehokkaammin vuosittaisen ihmisoikeus- ja 
demokratiaraportin levittämiseksi, jotta se saavuttaa mahdollisimman laajan yleisön; 
toteaa, että uusimman raportin esitystapaa on parannettu, vaikka pitempi 
raportointijakso tekeekin sen vaikeaselkoisemmaksi; 

12. toistaa esittämänsä pyynnön, että toimintatapojen arviointia varten toimitetaan entistä 
enemmän ja parempaa tietoa ja että yleisen lähestymistavan parantamiseksi ehdotetaan 
tekijöitä ja suuntaviivoja, minimoidaan mahdolliset ristiriitaisuudet ja mukautetaan 
politiikan ensisijaisia tavoitteita maakohtaisesti, jotta ihmisoikeusstrategiat hyväksytään 
maakohtaisesti ulkosuhdehallinnon tavoitteen mukaisesti;

13. toistaa ihmisoikeuksia kolmansissa maissa koskevien Euroopan unionin 
toimintatapojen, välineiden ja aloitteiden käytön ja tulosten säännöllistä arviointia 
koskevan kehotuksensa, joka sisältää myös tulosten toimittamisen Euroopan 
parlamentille; kehottaa neuvostoa ja komissiota kehittämään erityisiä määrällisesti 
ilmaistavia indeksejä ja arviointiperusteita näiden toimintatapojen tehokkuuden 
mittaamiseksi;

Ihmisoikeuksiin liittyvä EU:n toiminta kansainvälisillä foorumeilla

14. korostaa, että EU:n tuleva liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
sopimuspuoleksi antaa EU:lle mahdollisuuden tehostaa sitoutumistaan puolustaa 
ihmisoikeuksia sekä EU:n rajojen sisällä että niiden ulkopuolella; kehottaa EU:n 
jäsenvaltioita tukemaan tavoitetta ja sitouttamaan EU:n kansalaiset tukemaan mainittua 
tavoitetta.

15. kehottaa EU:n jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan kaikki keskeiset 
Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksia koskevat 
yleissopimukset ja niiden valinnaiset pöytäkirjat, erityisesti siirtotyöläisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeuksien suojelusta tehdyn vuoden 1990 kansainvälisen 
yleissopimuksen, tahdonvastaisia katoamisia koskevan YK:n kansainvälisen 
yleissopimuksen ja vammaisten oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen; vaatii, että yleissopimuksen valinnaista pöytäkirjaa on pidettävä 
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sopimuksen erottamattomana osana, ja vaatii näin ollen samanaikaista liittymistä 
viimeksi mainittuun (yleissopimukseen ja pöytäkirjaan)1;

16. kehottaa neuvostoa ja komissiota jatkamaan pyrkimyksiään Rooman perussäännön 
yleiseksi ratifioimiseksi ja sen edellyttämän kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön 
laatimiseksi Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta 16. kesäkuuta 2003 annetun 
neuvoston yhteisen kannan 2003/444/YUTP2 ja sen jatkotoimena toteutetun vuonna 
2004 hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti; pitää myönteisenä sitä, että Tšekin 
tasavallan ja Chilen ratifioitua Rooman perussäännön sopimusvaltioiden määrä nousi 
raportointikaudella 110:een joulukuussa 2009;

17. pyytää EU:n puheenjohtajavaltiota korostamaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä kaikissa EU:n huippukokouksissa ja kolmansien 
maiden kanssa käytävässä vuoropuhelussa; kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita 
tehostamaan yhteistyötään Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja tekemään 
kahdenvälisiä sopimuksia tuomioiden täytäntöönpanosta sekä todistajien ja uhrien 
suojelusta; pitää tärkeänä myös EU:n ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen välistä 
yhteistyö- ja avunantosopimusta ja kehottaa sen perusteella Euroopan unionia ja sen 
jäsenvaltioita antamaan rikostuomioistuimelle kaiken tarvittavan tuen; panee syvästi 
huolestuneena merkille, että Kansainvälinen rikostuomioistuin ei pysty panemaan 
täytäntöön Sudanin presidentti al-Bashiria koskevaa pidätysmääräystä;

18. pitää myönteisinä EU:n saavutuksia YK:n yleiskokouksen kolmannessa (sosiaalisten, 
humanitaaristen ja kulttuurikysymysten) komiteassa useiden päätöslauselmien 
yhteydessä, joista voidaan mainita erityisesti päätöslauselmat, jotka koskivat 
kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämistä, jolle saatiin entistä useamman 
valtion tuki, lasten oikeuksia, uskonnollista suvaitsemattomuutta sekä 
Burman/Myanmarin ja Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta;

19. kehottaa neuvostoa ja komissiota painostamaan asianomaisten valtioiden hallituksia, 
jotta nämä toimivat täydessä yhteistyössä YK:n elinten kanssa ja sallivat YK:n 
riippumattomien asiantuntijoiden ja erityisraportoijien rajoittamattoman pääsyn 
alueelleen ja pidättyvät heidän toimintansa rajoittamisesta;

20. kehottaa tehostamaan Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin välistä yhteistyötä 
vähemmistöjen oikeuksien edistämisen sekä alueellisten ja vähemmistökielten 
suojelemisen alalla käyttäen syrjinnän vastaisia lainsäädännöllisiä välineitä 
monimuotoisuuden ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi;

                                               
1 Joulukuuhun 2009 mennessä Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Portugali, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Unkari ja 
Yhdistynyt kuningaskunta olivat ratifioineet yleissopimuksen ja valinnaisen pöytäkirjan. Kaikki jäsenvaltiot 
olivat allekirjoittaneet sopimuksen, mutta 15 ei ollut ratifioinut sitä (Alankomaat, Bulgaria, Kreikka, Kypros, 
Irlanti, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Puola, Ranska, Romania, Suomi, Slovakia ja Viro); 19 jäsenvaltiota 
oli allekirjoittanut myös pöytäkirjan, mutta 10 ei ollut vielä ratifioinut sitä (Bulgaria, Kypros, Liettua, 
Luxemburg, Malta, Ranska, Romania, Slovakia, Suomi, Tšekin tasavalta).
2 EUVL L 150, 18.6.2003, s. 67.
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Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvosto (UNHRC)

21. pitää UNHRC:n toimintaa myönteisenä ja korostaa sen merkittävää asemaa koko YK:n 
rakenteessa sekä sen mahdollisuuksia kehittää arvokkaat puitteet Euroopan unionin 
monenvälisille ihmisoikeuspyrkimyksille; toteaa, että uuden ihmisoikeusneuvoston on 
jatkettava työtään uskottavuutensa parantamiseksi;

22. korostaa, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen aktiivinen osallistuminen on 
välttämätöntä UNHRC:n toiminnan tehokkuuden kannalta;

23. pitää erityisen myönteisenä sitä, että Yhdysvaltojen nykyinen hallinto pyrkii 
laajentamaan osallistumistaan YK:n toimintaan ja toimii UNHCR:n jäsenenä kaudella 
2009–2012; myöntää, että Yhdysvaltojen jäsenyys lisää UNHRC:n uskottavuutta ja 
valmiuksia; kehottaa vahvistamaan EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyötä erityisesti 
ihmisoikeusvuoropuheluista saatujen kokemusten vaihtamisen avulla;

24. muistuttaa, että UNHRC toteuttaa vuonna 2011 menettelyjensä laajan 
uudelleentarkastelun, ja kehottaa näin ollen EU:ta valmistautumaan aktiivisesti ja 
osallistumaan mainittuun uudelleentarkasteluun;

25. korostaa yleisen määräaikaisarvioinnin merkittävää roolia ja kehottaa neuvostoa, 
komissiota ja erityisesti EU:n uutta ulkosuhdehallintoa seuramaan tiiviisti yleisen 
määräaikaisarvioinnin täytäntöönpanoa;

26. antaa vahvan tukensa EU:n pyrkimyksille ehkäistä puolueellisuutta ja yleisen 
määräaikaisarvioinnin manipulointia; pitää tässä yhteydessä erityisen valitettavina 
helmikuun 2009 istunnon tuloksia, koska tarkasteluprosessin yhteydessä harjoitettiin 
menettelyn viivyttämistä ja prosessin manipulointia;

27. kehottaa korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa osallistumaan säännöllisesti 
UNHRC:n toimintaan ja varmistamaan UNHRC:n ja EU:n ulkosuhdehallinnon 
mahdollisimman läheiset yhteydet kaikilla tasoilla; kehottaa ulkosuhdehallinnon tulevaa 
ihmisoikeusosastoa toimimaan läheisessä yhteistyössä UNHRC:n kanssa;

28. panee merkille, että kuten vuosittaisessa raportissa todetaan, EU:n jäsenvaltiot ovat 
vähemmistönä UNHRC:ssa; kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita yhtenäiseen 
toimintaan muodostamalla tarkoituksenmukaisia liittoutumia ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta puolustavien valtioiden ja valtioista 
riippumattomien toimijoiden kanssa;

29. kehottaa neuvostoa, komissiota ja ulkosuhdehallintoa vahvistamaan tämän osalta 
yhteistyötään muiden alueellisten ryhmien demokraattisten hallitusten kanssa 
UNHRC:n puitteissa tarkoituksena parantaa yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen 
sisältämien periaatteiden kunnioittamiseen tähtäävien aloitteiden 
onnistumismahdollisuuksia; kehottaa komissiota antamaan vuosikertomuksen, joka 
koskee äänestyskäyttäytymistä YK:n ihmisoikeusäänestyksissä ja jossa analysoidaan, 
miten EU:n, sen jäsenvaltioiden ja muiden ryhmittymien toimintalinjat ovat vaikuttaneet 
äänestämiseen;
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30. korostaa jälleen UNHRC:n erityismenettelyjen ja maakohtaisten toimien olennaista 
merkitystä; pitää myönteisenä uutta sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa aihekohtaista 
toimeksiantoa ja aihekohtaisten toimeksiantojen ulottamista koskemaan oikeutta 
ravintoon, uskonnon- ja uskonvapautta ja maan sisäisiä pakolaisia; pitää myönteisenä 
myös maakohtaisten toimien ulottamista koskemaan Burundia, Haitia, Kambodžaa, 
Somaliaa, Korean demokraattista kansantasavaltaa, Burmaa/Myanmaria ja Sudania; 
pitää valitettavana sitä, että Liberiaa ja Kongon demokraattista tasavaltaa koskevien 
maakohtaisten toimien voimassaoloaikaa ei jatkettu; 

31. pitää myönteisenä UNHRC:n erityisistuntoja, jotka ovat koskeneet Kongon 
demokraattisen tasavallan itäosan ihmisoikeustilannetta, maailmanlaajuisen talous- ja 
rahoituskriisin vaikutusta ihmisoikeuksien tosiasialliseen toteutumiseen kaikkialla 
maailmassa, Sri Lankan ihmisoikeustilannetta sekä ihmisoikeustilannetta miehitetyillä 
palestiinalaisalueilla ja Itä-Jerusalemissa; pitää valitettavana sitä, että miehitettyjä 
palestiinalaisalueita koskevassa erityisistunnossa jäsenten enemmistö edusti 
yksipuolista tulkintaa Goldstonen raportista; 

32. tukee YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston riippumattomuutta; pitää valitettavana 
sitä, että EU:n vastustavasta kannasta huolimatta maaliskuussa 2009 pidetyssä 
sääntömääräisessä istunnossa hyväksyttiin YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 
riippumattomuuden rajoittamista koskeva päätöslauselma; 

Ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat

Kuolemanrangaistus

33. palauttaa mieliin Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 18. joulukuuta 2008 
antaman päätöslauselman kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon 
keskeyttämisestä maailmanlaajuisesti (päätöslauselma numero 63/168); korostaa, että 
tässä vaiheessa 106 valtiota äänestää päätöslauselman puolesta, mikä tarkoittaa 
kuolemanrangaistuksen vastaisen maailmanlaajuisen kannan vahvistumista;

34. pitää myönteisenä sitä, että vuonna 2009 Burundi, Togo ja Yhdysvaltojen Uuden 
Meksikon osavaltio lakkauttivat kuolemanrangaistuksen;

35. kehottaa neuvostoa ja komissiota kannustamaan niitä valtioita, jotka eivät vielä ole 
allekirjoittaneet, ratifioineet eivätkä panneet täytäntöön kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen toista valinnaista pöytäkirjaa tai 
vastaavaa alueellista välinettä, tekemään näin;

36. toistaa, että EU vastustaa kuolemanrangaistusta kaikissa olosuhteissa; muistuttaa, että 
EU on kuolemanrangaistusta vastustavien kansalaisjärjestöjen tärkein tukija; pyytää 
komissiota pitämään jatkossakin tämän julman ja epäinhimillisen rangaistuksen 
vastustamista ensisijaisena tavoitteena ja pitämään sitä edelleen demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen ensisijaisena aihealueena; 

37. kehottaa Iranin johtajia säätämään lain, joka lakkauttaa kivittämisen käyttämisen 
oikeudellisena rangaistuskeinona; tuomitsee sen, että Iranin oikeusjärjestelmässä 
edelleen tuomitaan kuolemaan ja teloitetaan alaikäisiä syytettyjä; tuomitsee sen, että 



PR\830294FI.doc 11/20 PE448.819v01-00

FI

Iranin oikeusjärjestelmässä käytetään kuolemantuomiota, minkä vuoksi Iran on heti 
Kiinan jälkeen toisena suurimpien teloitusmäärien valtioiden luettelossa; tuomitsee 
jyrkästi teloitusten määrän jyrkän nousun vuonna 2009 pidettyjen Iranin 
presidentinvaalien yhteydessä järjestettyjen rauhanomaisten mielenosoitusten 
jälkitilanteessa; on huolissaan siitä, että Kiina panee edelleen täytäntöön eniten 
teloituksia koko maailmassa; pitää myönteisinä Valko-Venäjän myönteisiä toimia, 
koska Valko-Venäjä on perustanut työryhmän laatimaan ehdotuksia, jotka koskevat 
kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämistä; on yhä huolestunut siitä, että 
teloituksia pannaan edelleen täytäntöön Valko-Venäjällä, joka on ainoa 
kuolemanrangaistusta soveltava Euroopan valtio;

38. panee merkille, että maailmassa on 32 oikeudenkäyttöaluetta, jotka sallivat 
kuolemanrangaistuksen soveltamisen huumausainerikoksiin; panee merkille, että 
Yhdistyneiden kansakuntien huume- ja rikosjärjestö (UNODC), Euroopan komissio ja 
EU:n jäsenvaltiot osallistuvat aktiivisesti teknisellä avulla, lainsäädäntöneuvonnalla ja 
rahoitusavulla huumausaineiden torjunnan täytäntöönpanon tehostamiseen valtioissa, 
jotka sallivat kuolemanrangaistuksen soveltamisen huumausainerikoksiin; on 
huolestunut siitä, että mainittu apu saattaa johtaa kuolemanrangaistusten ja teloitusten 
lisääntymiseen; kehottaa komissiota kehittämään suuntaviivoja, joilla valvotaan 
maakohtaisia ja alueellisia huumausaineiden torjuntatoimia, jotta mainitut toimet eivät 
johda ihmisoikeusrikkomuksiin, kuolemanrangaistuksen soveltaminen mukaan luettuna;
korostaa, että kuolemanrangaistuksen lakkauttaminen huumausainerikosten yhteydessä 
olisi asetettava rahoitusavun, teknisen avun, valmiuksien kehittämisen ja muiden 
huumausaineiden torjuntatoimien ennakkoehdoksi;

Naisiin kohdistuva väkivalta 

39. panee merkille, että puheenjohtajavaltioiden Ranskan, Tšekin tasavallan ja Ruotsin 
troikan (heinäkuu 2008 – joulukuu 2009) ohjelmassa asetettiin etusijalle naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjunta, ja pyytää periaatteiden ja toimien 
yhdenmukaisuutta sekä EU:ssa että EU:n ulkopuolella; panee merkille asiaa koskevien 
uusien suuntaviivojen hyväksymisen ja odottaa, että komissio esittelee täytäntöönpanon 
tulokset parlamentille;

40. korostaa naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1325 (2000) kaksitahoisen toimintaohjelman perusteellisen 
täytäntöönpanon merkitystä ja kehottaa neuvostoa vahvistamaan mainittua alaa 
koskevia toimia; 

41. kehottaa korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa lisäämään sukupuolten 
välisestä tasa-arvosta ulkopolitiikan alalla vastaavan henkilöstön määrää ja luomaan 
rakenteita tähän tarkoitukseen; tunnustaa YTPP:n puitteissa saavutetun edistyksen, joka 
koskee sekä edustustoja että henkilöstön koulutusta;

42. on syvästi huolestunut naisten ja tyttöjen asemasta Afganistanissa; tuomitsee 
maaliskuussa 2009 säädetyn henkilöoikeudellista asemaa koskevan šiialainsäädännön, 
joka loukkaa vakavalla tavalla Afganistanin naisten oikeuksia ja on ristiriidassa 
Afganistanin perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeusnormien kanssa; pitää 
myönteisenä šiialainsäädäntöä noudattavien henkilökohtaisia asioita koskevaan lakiin 
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tehtyjä muutoksia, mutta on edelleen syvästi huolissaan lain joistakin artikloista, jotka 
ovat ristiriidassa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevasta kansainvälisestä 
yleissopimuksesta, kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevasta 
yleissopimuksesta ja lapsen oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta johtuvien 
Afganistanin velvoitteiden kanssa; kehottaa Afganistanin viranomaisia ryhtymään 
välittömästi toimiin naisten oikeuksien parantamiseksi;

Kidutus ja muu julma, epäinhimillinen tai halventava kohtelu

43. vaatii potilaisiin ja erityisesti puolustuskyvyttömiin henkilöihin kohdistuvan 
terveydenhoidon laiminlyönnin tunnustamista julmaksi, epäinhimilliseksi ja 
halventavaksi kohteluksi, kohdistuu sen sitten poliittisiin vankeihin tai henkisesti 
vammaisiin, mutta tunnustaa tiettyjen tekojen todistamisen ongelmallisuuden; 

44. kehottaa kaikkia valtioita, jotka eivät vielä ole kidutuksen ja muun julman, 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen kansainvälisen 
yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan osapuolia, liittymään sopimuksen ja 
lisäpöytäkirjan osapuoliksi; vaatii kyseisiä valtioita luopumaan mainittuja välineitä 
koskevista mahdollisista varauksistaan; 

45. korostaa kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai 
rangaistusta koskevien EU:n suuntaviivojen tehokkaan täytäntöönpanon merkitystä; 
kehottaa neuvostoa ja komissiota esittämään mainittujen suuntaviivojen 
täytäntöönpanon tulokset ja kiinnittämään siinä yhteydessä erityistä huomiota 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevalla eurooppalaisella välineellä saavutettuihin 
tuloksiin kidutuksen uhrien kuntoutuksessa;

46. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan pyyntöä, joka sisältyy Euroopan parlamentin 
päätöslauselmaan tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää 
kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, 
epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen1; kehottaa komissiota 
esittämään mahdollisimman pian 27. kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1236/2005 tiettyjen säännöksien tarkistamista koskevan ehdotuksen;

Lapsen oikeudet

47. pitää syvästi valitettavana sitä, että noin 215 miljoonan lapsen arvioidaan olevan 
lapsityön uhreja, joista kolme neljäsosaa on lapsityön pahimpien muotojen uhreja (ILOn 
luvut vuodelta 2009);

48. palauttaa mieliin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan EU:n ja kansalaisjärjestöjen 
11. ihmisoikeusfoorumin tulokset ja puheenjohtajavaltio Ruotsin (Tukholma, heinäkuu 
2009) vetoomukset, jotka koskivat ryhtymistä oikeudellisiin toimiin ruumiillisen 
rangaistuksen kaikkien muotojen kieltämiseksi kaikkialla, koti mukaan luettuna, lapsiin 
kohdistuvan väkivallan torjumista konfliktitilanteissa ja niiden jälkitilanteissa koskevien 
parhaiden käytäntöjen ja kokemusten määrittämistä sekä EU:n ulkoisten toimien ja 

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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EU:n jäsenvaltioiden lasten oikeuksia koskevien toimien yhdenmukaisuuden 
parantamista; 

49. vaatii EU:lta lapsityön vastaisia lisätoimenpiteitä ja kehottaa EU:ta soveltamaan 
käytössä olevia välineitään tehokkaammin siten, että ne sisällytetään 
ihmisoikeusvuoropuheluun ja neuvotteluihin; kehottaa EU:ta panemaan tehokkaasti 
täytäntöön lapsen oikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat ja tutkimaan mahdollisuutta 
laatia lapsityön torjuntaa koskevat suuntaviivat; tunnustaa EU:n myönteisen roolin 
lapsityön torjunnassa erityisesti tullietuusjärjestelmän (GPS+) kannustimien 
soveltamisen ansiosta;

50. panee merkille, että vuosi 2009 oli lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 
20. juhlavuosi; panee tyytyväisenä merkille, että lähes kaikki valtiot ovat mainitun 
sopimuksen osapuolia, ja kehottaa valtioita, jotka eivät vielä ole liittyneet sopimukseen, 
tekemään sen viipymättä; on edelleen syvästi huolestunut siitä, että sopimukseen 
sisältyvien oikeuksien täydellisen kunnioittamisen laiminlyönti on edelleen yleistä ja 
laajamittaista; pitää myönteisenä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevän 
pääsihteerin erityisedustajan nimittämistä ja korostaa tämän tehtävän tärkeyttä;

51. ilmaisee syvän huolensa lasten asemasta aseellisten konfliktien yhteydessä; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa vahvistamaan lapsia aseellisten selkkauksien yhteydessä 
koskevien EU:n suuntaviivojen täytäntöönpanoa; pitää myönteisenä YK:n 
turvallisuusneuvoston uutta päätöslauselmaa 1882 (2009), joka entisestään vahvistaa 
aseellisista selkkauksista kärsimään joutuneiden lasten suojelua;

Ihmisoikeuksien puolustajat 

52. pitää myönteisenä ihmisoikeuksien puolustajia koskevien EU:n suuntaviivojen 
tarkistettua ja päivitettyä versiota1; panee merkille yli 60 paikallisen 
täytäntöönpanostrategian kehittämisen ja niiden yhteyshenkilöiden nimittämisen; 
kehottaa kolmansiin maihin nimitettyjä EU:n diplomaatteja perehtymään mainittujen 
suuntaviivojen määräyksiin; 

53. kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön toimet, joita 
parlamentti ehdotti kesäkuuta 2010 hyväksymässään päätöslauselmassa ihmisoikeuksien 
puolustajien hyväksi toteutettavista EU:n toimista2;

54. kehottaa EU:n toimielimiä luomaan ihmisoikeuksien puolustajia koskevan toimielinten 
välisen yhteistyömekanismin Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä; 
katsoo, että sellaisen mekanismin luomista voitaisiin helpottaa perustamalla kaikkiin 
EU:n toimielimiin ja elimiin ihmisoikeuksien puolustajien yhteyspisteitä, jotka 
toimisivat tiiviissä yhteistyössä unionin ulkomaanedustustoissa ja lähetystöissä 
työskentelevien ihmisoikeuksia ja demokratiaa edistävien henkilöiden kanssa; kehottaa 
komissiota ottamaan käyttöön suuntaviivojen tehokkuuden arviointia koskevan 
mekanismin; 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16332-re02.fi08.pdf
2 P7_TA(2010)0226.
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55. ottaa huomioon monien ihmisoikeusraporttien johtopäätökset, joiden mukaan 
ihmisoikeuksien puolustajia vastaan hyökätään enenevässä määrin eri tavoilla, joista 
voidaan mainita ilmaisu- ja kokoontumisvapauden loukkaaminen, puolueelliset 
oikeudenkäynnit, mielivaltaiset pidätykset ja kansalaisjärjestöjen toimitilojen 
sulkeminen;

56. pitää edelleen tiukasti silmällä kolmansia valtioita, jotka käyttävät kansalaisjärjestöjen 
toimintaa koskevia kiistanalaisia lakeja ihmisoikeusliikkeen hiljaisen vaimentamisen 
välineenä;

57. pitää syvästi valitettavana muun muassa Stanislav Markelovin, Anastasia Baburovan ja 
Natalia Estemirovan murhaamista Venäjällä, Roxana Saberin ja Abdolfattah Soltanin 
mielivaltaista pidättämistä Iranissa ja Liu Xiaobon oikeudenkäyntiä Kiinassa, jotka 
kaikki tapahtuivat raportointikauden aikana;

58. panee merkille, että myös Kuuban paikallisten ihmisoikeuksien puolustajien pidätykset, 
ja vapauttamisen yhteydessä tapahtuvat karkotukset ilman paluuoikeutta ovat vakavia 
ihmisoikeusrikkomuksia;

Ihmisoikeuslausekkeet

59. korostaa ihmisoikeuslausekkeiden merkitystä EU:n ja kolmansien maiden välisissä 
kumppanuuksissa sekä kauppasopimuksissa ja -politiikassa; ehdottaa, että niistä EU:n 
ulkopuolisista maista, jotka ryhtyvät kauppasuhteisiin EU:n kanssa, tehdään 
"ihmisoikeusarviointi";

60. panee tyytyväisenä merkille, että GSP+ -järjestelmän toimivuutta seurataan tarkasti ja 
että tullietuuskohtelu myönnetään maille, jotka ovat ratifioineet ja panneet tehokkaasti 
käytäntöön kestävää kehitystä, sosiaalisia oikeuksia ja hyvää hallintotapaa koskevat 
keskeiset kansainväliset yleissopimukset;

61. pitää myönteisenä ihmisoikeuslausekkeen sisällyttämistä EU:n Indonesian kanssa 
allekirjoittamaan kumppanuussopimukseen ja EU:n ja Albanian väliseen vakautus- ja 
assosiaatiosopimukseen, jotka ovat tulleet voimaan raportointikauden aikana, mikä 
tarkoittaa sitä, että yli 120 valtiota on hyväksynyt ihmisoikeuslausekkeen 
sisällyttämisen EU:n kanssa tekemiinsä sopimuksiin;

Demokratiakehityksen tukeminen ulkosuhteissa

62. pitää myönteisenä demokratian tukemista EU:n ulkosuhteissa koskevia neuvoston 
päätelmiä1 ja demokratian tukemista EU:n ulkosuhteissa koskevan EU:n 
toimintaohjelman hyväksymistä keinoina parantaa EU:n demokratian tukemisen 
yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta;

63. kehottaa komissiota käsittelemään demokratian tukemista järjestelmällisesti 
maakohtaisissa strategiapapereissa ja ottamaan siinä yhteydessä huomioon 
maakohtaisen tilanteen ja EU:n alueellisen strategian;

                                               
1 Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto, 17.11.2009.
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64. kehottaa korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa varmistamaan 
ihmisoikeuksien ja demokratiakehityksen tukemisen huomioon ottamisen kaikilla 
politiikan aloilla; odottaa mielenkiinnolla neuvoston ajantasaistettuja päätelmiä Belgian 
puheenjohtajakaudella, saavutetun edistyksen arviointia ja hyväksytyn 
toimintaohjelman huomioon ottamista; 

Kansainvälinen humanitaarinen oikeus

65. pitää myönteisenä neuvoston joulukuussa 2009 Geneven yleissopimusten 60-
vuotisjuhlavuoden päätteeksi hyväksymiä päätelmiä kansainvälisen humanitaarisen 
oikeuden noudattamisen edistämisestä, 

66. panee merkille kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista edistävien EU:n 
päivitettyjen suuntaviivojen hyväksymisen vuonna 2009; kehottaa neuvostoa 
sisällyttämään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden suuntaviivojen täytäntöönpanon 
ihmisoikeuksia koskeviin EU:n muihin suuntaviivoihin ja parantamaan kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden huomioon ottamista kaikilla EU:n ulkoisten toimien aloilla;

Uskonnon- ja uskonvapaus

67. pitää myönteisinä neuvoston marraskuussa 2009 hyväksymiä päätelmiä uskonnon- ja 
uskonvapaudesta; kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan käyttöön käytännön 
toimia, jotka koskevat uskonnollisen suvaitsemattomuuden torjuntaa ja uskonnon- ja 
uskonvapauden edistämistä kaikkialla maailmassa;

68. on edelleen syvästi huolestunut siitä, että uskontoon tai vakaumukseen perustuvaa 
syrjintää esiintyy yhä kaikkialla maailmassa ja että tiettyihin uskonnollisiin yhteisöihin, 
kuten uskonnollisiin vähemmistöihin, kuuluvilta henkilöiltä evätään monissa valtioissa 
edelleen heidän ihmisoikeutensa; tuomitsee sen, että Kiinan viranomaiset vainoavat 
uskontoaan virallisen valvonnan ulkopuolella harjoittavia henkilöitä, kuten kristittyjä, 
muslimeja, buddhalaisia ja Falun Gongin harjoittajia; kehottaa Kiinan viranomaisia 
pidättymään sortotoimistaan Tiibetissä, koska ne saattavat lopulta johtaa Tiibetin 
uskonnon ja kulttuurin tuhoamiseen;

Ilmaisuvapaus

69. panee huolestuneena merkille, että ilmaisuvapautta vastaan hyökätään monella uudella 
tavalla, erityisesti internetin kaltaisen uuden teknologian avulla; toistaa, että 
ilmaisuvapauteen sisältyy oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia 
minkä tahansa välineen kautta;

70. tunnustaa, että uudet teknologian muodot antavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia 
osallistua julkiseen elämään, ilmaista mielipiteensä, saada tietoja ihmisoikeuksista ja 
saattaa ihmisoikeuksien loukkaukset muun maailman tietoon; on huolestunut siitä, että 
valtiot käyttävät enenevässä määrin pitkälle kehitettyä teknologiaa, jolla valvotaan 
internetiä, ja että monissa valtioissa häirintä, vainoaminen ja joissakin tapauksissa 
pidättäminen ja vangitseminen kohdistuvat internetiä käyttäviin henkilöihin, jotka 
käyttävät hyväkseen oikeuttaan mielipiteenvapauteen ja ilmaisuvapauteen; 
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71. kehottaa valtioita, jotka rajoittavat pääsyä internetiin, poistamaan vapaan tiedonkulun 
esteet; panee merkille, että "Toimittajat ilman rajoja" -järjestön ylläpitämä "internetin 
vihollisten luettelo" sisältää seuraavat internetin kaikenkattavaan sensurointiin 
syyllistyvät valtiot: Egypti, Iran, Kiina, Kuuba, Myanmar/Burma, Pohjois-Korea, Saudi-
Arabia, Syyria, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan, Valko-Venäjä ja Vietnam;

72. tukee ilmaisuvapautta ja rauhanomaista kokoontumisvapautta Venäjällä sellaisena kuin 
ne taataan Venäjän perustuslain 31 artiklassa; ilmaisee solidaarisuutensa Strategia 31 -
tapahtuman järjestäjille ja osanottajille, jotka ovat osoittaneet mieltään edellä 
mainittujen oikeuksien puolesta 31. heinäkuuta 2009 alkaen Triumfaljanan torilla 
Moskovassa kunkin sellaisen kuukauden 31. päivänä, jossa on 31 päivää; pitää 
valitettavana sitä, että tähän mennessä viranomaiset ovat kieltäneet kaikki Strategia 31-
mielenosoitukset sillä perusteella, että mainitulla torilla on myönnetty lupa muiden 
tapahtumien järjestämiseen samaan aikaan; on syvästi huolestunut siitä, että 31. 
joulukuuta 2009 Moskovan poliisiviranomaiset pidättivät kymmenien muiden 
rauhanomaisten mielenosoittajien lisäksi Moskovan Helsinki-liikkeen puheenjohtajan 
Ludmila Alexejevan, jolle oli myönnetty Euroopan parlamentin Saharov-palkinto vain 
muutamaa viikkoa ennen hänen pidättämistään;

Ihmisoikeudet ja terrorismin torjunta

73. panee merkille, että terrorismin torjuntatoimet ovat johtaneet perusihmisoikeuksien 
loukkaamiseen useissa valtioissa eri puolilla maailmaa ja että se tarkoittaa liiallisia 
valvontatoimia, laittomia pidätyksiä ja kidutuksen käyttöä välineenä, jolla epäillyiltä 
terroristeilta voidaan puristaa tietoja; tuomitsee mainitut ihmisoikeusrikkomukset ja on 
vakuuttunut siitä, että kansalaisoikeuksia ei pitäisi vaarantaa terrorismin torjunnan 
yhteydessä, koska terroristit tavoittelevat nimenomaan normaalin demokraattisen 
elämän häiriintymistä länsimaisissa yhteiskunnissa;

74. muistuttaa, että Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama päätti tammikuussa 2009 
Guantanamo Bayn vankileirin sulkemisesta; pitää valitettavana sitä, että mainittua 
päätöstä ei ole pantu täysimääräisesti täytäntöön; kehottaa Yhdysvaltojen hallintoa 
täyttämään sitoumuksensa täysimääräisesti; pitää myönteisenä useiden EU:n 
jäsenvaltioiden rakentavaa osallistumista, kun ne pyrkivät ottamaan vastaan tiettyjä 
entisiä Guantanamon vankeja ja sijoittamaan alueelleen joitakin vankileiriltä 
vapautettaviksi määrättyjä henkilöitä; 

75. panee merkille, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen terrorismin ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevat direktiivit ja muut säädökset sisältyvät 
yhteispäätösmenettelyn piiriin, kun taas mainittuja asioita koskevat kansainväliset 
sopimukset edellyttävät parlamentin hyväksyntää; panee merkille, että mainitut 
muutokset antavat parlamentille entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa 
turvallisuuden ja ihmisoikeuksien väliseen tasapainoon;

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävät ihmisoikeusvuoropuhelut ja -neuvottelut

76. ilmaisee pettymyksensä siihen, että ihmisoikeusvuoropuheluissa ja -neuvotteluissa ei 
ole saavutettu tuloksia; pitää valitettavana sitä, että kansalaisyhteiskunnan osallistamista 
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mainittuihin vuoropuheluihin ja neuvotteluihin ei ole varmistettu järjestelmällisesti ja 
sitä, että joissakin tapauksissa rajoituksia asettavat muut kuin EU:n osapuolet; 

77. vaatii todellista osallistamista käynnissä oleviin ihmisoikeusvuoropuheluihin ja -
neuvotteluihin; pyytää saada käyttöönsä loppuasiakirjat ja muut asiaan kuuluvat 
tietolähteet; odottaa arviointien perusteella tapahtuvaa selkeiden indikaattorien 
kehittämistä vuoropuhelujen vaikutusten mittaamista varten;

78. korostaa, että ihmisoikeusvuoropuhelujen ja -neuvottelujen tulokset on ilmoitettava 
EU:n ja sen kumppaneiden välisille huippukokouksille; 

79. katsoo, että yleensä ottaen ihmisoikeusvuoropuhelut ja -neuvottelut olisi suunniteltava 
ja toteutettava avoimesti siten, että tavoitteet määritellään ennakolta ja niiden 
saavuttamista arvioidaan jälkeenpäin; kehottaa neuvostoa ja komissiota painostamaan 
kolmansien maiden viranomaisia siihen, että vuoropuheluja ja neuvotteluja käydään 
korkealla ja laajalla ministeritasolla; 

80. pitää myönteisenä kunkin Keski-Aasian maan – Tadžikistanin, Kazakstanin, Kirgisian 
ja Turkmenistanin – kanssa vuonna 2008 käynnistettyä ihmisoikeusvuoropuhelua; pitää 
myönteisenä lokakuussa 2008 järjestettyä EU:n ja Uzbekistanin välistä 
kansalaisyhteiskunnan ihmisoikeusvuoropuhelua; pitää valitettavana sitä, että EU:n ja 
Kiinan väliset ihmisoikeusvuoropuhelut eivät ole yhdessäkään tapauksessa saaneet 
aikaan mitään parannusta erityisissä Kiinan ihmisoikeusrikkomuksia koskevissa 
tapauksissa; ilmaisee pettymyksensä siihen, että EU:n ja Venäjän välisissä 
ihmisoikeusneuvotteluissa ei ole toistaiseksi saatu aikaan mitään merkittäviä tuloksia; 
pitää myönteisenä ihmisoikeusvuoropuhelun käynnistämistä Indonesian kanssa vuonna 
2009 ja ensimmäisten vuoropuhelukokousten järjestämistä Georgian ja Armenian 
kanssa;

81. pitää myönteisenä kesäkuussa 2009 järjestettyä ensimmäistä EU:n ja Valko-Venäjän 
välistä ihmisoikeusvuoropuhelua, mutta pitää valitettavana sitä, että toistaiseksi 
vuoropuhelu ei ole millään tavalla parantanut Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta;

82. panee merkille, että huhtikuussa 2009 Korean demokraattisen kansantasavallan 
(Pohjois-Korean) parlamentti muutti maan perustuslakia siten, että se sisältää muun 
muassa määräyksen, jonka mukaan Pohjois-Korea ”kunnioittaa ja suojelee 
ihmisoikeuksia”; kehottaa Pohjois-Korean viranomaisia parantamaan selkeästi maan 
ihmisoikeustilannetta sekä korostaa, että maan ihmisoikeustilanteen arvioinnin 
yhteydessä on otettava huomioon sekä perustuslain määräykset että rakentavat 
toimenpiteet; toivoo, että Pohjois-Korea ilmaisee halunsa osallistua rakentavasti EU:n 
kanssa käytävään ihmisoikeusvuoropuheluun;

Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet

83. myöntää, että taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia olisi pidettävä yhtä 
tärkeinä kuin kansalais- ja poliittisia oikeuksia ottaen huomioon kaikkien 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisuus, jakamattomuus sekä keskinäinen riippuvuus ja 
yhteys, kuten ihmisoikeuksien maailmankonferenssissa Wienissä vuonna 1993 
vahvistettiin; kehottaa kaikkia maailman maita allekirjoittamaan taloudellisia, 
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sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen 
liittyvän valinnaisen pöytäkirjan, joka avattiin allekirjoitusta varten 24. syyskuuta 2009;

84. korostaa, että ihmisoikeuksiin sisältyy myös oikeus ruokaan, asuntoon, koulutukseen, 
veteen, maahan, ihmisarvoiseen työhön, sosiaaliturvaan ja ammattiyhdistyksen 
muodostamiseen; myöntää, että useimmissa tapauksissa mainittujen oikeuksien 
toteutumattomuuden syynä on köyhyys; kehottaa EU:ta investoimaan enemmän 
resursseja ja rahoitusta vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen, koska koko maailmassa 
ollaan myöhässä vuotta 2015 koskevien tavoitteiden toteuttamisessa;

85. tunnustaa Maailman työjärjestön valvontakehyksen merkityksen ihmisoikeuksien 
puolustamisessa seuraavilla aloilla: kauppa ja työllisyys, tilastojärjestelmät, sosiaalinen 
suojelu ja työllistämistoimet, työsuojelu ja työterveys;

86. pitää myönteisenä komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä torjua maailmanlaajuista 
talous- ja rahoituskriisiä, mikä vähentää kriisin kielteisiä vaikutuksia 
ihmisoikeustilanteeseen kaikkialla maailmassa; pitää myönteisenä sitä, että 
ihmisoikeusneuvoston kymmenes erityisistunto, jonka aiheena oli "maailmanlaajuisten 
talous- ja finanssikriisien vaikutus ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen ja 
tosiasialliseen toteutumiseen", pidettiin 20. helmikuuta 2009;

Komission ulkoisen tuen ohjelmat ja demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva 
eurooppalainen aloite (EIDHR)

87. pitää myönteisenä sitä, että parlamentin ensisijaiset tavoitteet on otettu huomioon 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen aloitteen ohjelma-asiakirjoissa 
vuosille 2008 ja 2009;

88. pitää myönteisenä sitä, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevalla eurooppalaisella 
aloitteella tuetaan kansalaisyhteiskunnan hankkeita, joista vastaavat paikallisen ja 
kansainvälisen tason kansalaisjärjestöt (90 prosenttia rahoituksesta) ja alueelliset ja 
kansainväliset toimijat, kuten Euroopan neuvosto, Etyj ja YK:n ihmisoikeusvaltuutettu 
(10 prosenttia rahoituksesta);

89. panee tyytyväisenä merkille, että vuosina 2008–2009 ihmisoikeuksiin ja demokratiaan 
myönnetyt määrärahat olivat yli 235 miljoonaa euroa, millä voitiin rahoittaa 900 
hanketta noin 100 maassa; ottaa huomioon, että Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvissa maissa rahoitettiin lukumääräisesti erityisen paljon hankkeita, kun taas 
AKT-maat saivat rahallisesti suurimman kokonaismäärän;

90. korostaa, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen aloitteen vahvuus 
perustuu siihen tosiasiaan, että se ei ole riippuvainen vastaanottajavaltion hallituksen 
suostumuksesta ja että sen puitteissa voidaan näin ollen keskittyä arkaluonteisiin 
poliittisiin kysymyksiin ja innovatiivisiin lähestymistapoihin sekä paikallisten 
kansalaisjärjestöjen kanssa harjoitettavaan suoraan yhteistyöhön, koska viimeksi 
mainittujen on suojeltava riippumattomuuttaan julkisista viranomaisista;

91. korostaa sen merkitystä, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
aloitteen avulla reagoidaan ihmisoikeuksiin kohdistuviin uusiin uhkiin ja lisätään tukea 
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ihmisoikeuksien puolustajille ja ihmisoikeusloukkausten uhreille; pitää myönteisenä 
sitä, että yhdentoista EIDHR-rahoitteisen järjestön verkosto keskittyy erityisesti 
suojelemaan ihmisoikeuksien puolustajia ja toteuttamaan nopeita toimia hätätilanteissa;

92. kehottaa komissiota varmistamaan unionin ensisijaisten poliittisten tavoitteiden sekä sen 
tukemien hankkeiden ja ohjelmien johdonmukaisuuden erityisesti kahdenvälisissä 
ohjelmissaan kolmansien maiden kanssa;

93. kehottaa komission henkilöstöä tapaamaan säännöllisesti kansalaisyhteiskunnan 
edustajia Brysselissä, jotta voidaan edistää vuoropuhelua niiden kumppanien kanssa, 
jotka käytännössä vastaavat hankkeiden täytäntöönpanosta; 

94. pitää myönteisenä ihmisoikeustoimien rahoittamisen hajauttamista siten, että siitä 
vastaavat alueelliset ohjelmat ja että kansallisen ja alueellisen tason täytäntöönpanoa 
tukevat Euroopan kehitysrahasto (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa), 
kehitysyhteistyöväline (Latinalaisen Amerikan ja Aasian maissa sekä Etelä-Afrikassa) 
ja eurooppalainen naapuruus- ja kumppanuusväline (naapurialueilla) sekä aihekohtaiset 
välineet, kuten demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen aloite, 
vakausväline, kehitysyhteistyöväline ja ICI Plus;

Vaaliapu ja -tarkkailu

95. panee tyytyväisenä merkille, että EU hyödyntää yhä enemmän vaaliapua ja -tarkkailua 
demokratian edistämiseksi kolmansissa maissa ja tukee näin ihmisoikeuksien, 
perusvapauksien ja oikeusvaltion kunnioittamista ja että näiden EU:n toimintojen laatu 
ja riippumattomuus tunnustetaan laajalti;

96. toistaa esittämänsä pyynnöt, että vaalimenettely vaaleja edeltävine ja seuraavine 
vaiheineen sisällytetään eri tasoilla käytävään poliittiseen vuoropuheluun kyseisten 
kolmansien maiden kanssa EU:n toimien johdonmukaisuuden varmistamiseksi sekä 
ihmisoikeuksien ja demokratian ratkaisevan aseman vahvistamiseksi;

97. pitää myönteisenä rahoituksen määrää, joka oli jälleen 50 miljoonaa euroa tämän 
mietinnön kattamana 18 kuukauden aikana;

Ihmisoikeuksia koskevien Euroopan parlamentin toimien hyödyntäminen

98. kehottaa neuvostoa ja komissiota hyödyntämään täysimääräisesti parlamentin 
päätöslauselmia ja muita kantoja vastaamalla kouriintuntuvasti esitettyihin toiveisiin ja 
huolenaiheisiin;

99. muistuttaa parlamentin valtuuskuntia siitä, että niiden on sisällytettävä 
ihmisoikeustilannetta koskeva keskustelu järjestelmällisesti parlamenttien välisten 
kokousten asialistalle sekä tavattava ihmisoikeuksien puolustajia ja tarvittaessa 
annettava heille kansainvälistä näkyvyyttä ja suojelua; 

100. pitää myönteisenä Saharov-palkinnon verkoston perustamista; vaatii, että tarvittavat 
varat on osoitettava viipymättä verkoston tavoitteiden saavuttamiseksi ja Saharov-
palkinnon saajien ja parlamentin välisen tiedonkulun edistämiseksi siten, että Saharov-
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palkinnon saajille myönnetään erityisasema, joka sisältää etuoikeutetun pääsyn 
parlamentin tiloihin;

*

* *

101. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneille 
kansakunnille, Euroopan neuvostolle ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle 
sekä tässä päätöslauselmassa mainittujen valtioiden ja alueiden hallituksille.


