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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi inimõiguste strateegia läbivaatamise kohta

(2012/2062(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 6, 8, 21, 33 ja 36, 

– võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 12. 
detsembri 2011. aasta ühisteatist parlamendile ja nõukogule „Inimõiguste ja demokraatia 
tulemuslikum edendamine välistegevuse raames” (COM(2011)0886),

– võttes arvesse komisjoni 8. mai 2001. aasta teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
„Euroopa Liidu roll inimõiguste ja demokratiseerimise edendamisel kolmandates riikides” 
(COM(2001)0252),

– võttes arvesse komisjoni 20. aprilli 2010. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajanev ala Euroopa kodanikele – Stockholmi programmi 
rakendamise tegevuskava” (COM(2010)0171),

– võttes arvesse oma 14. veebruari 2006. aasta resolutsiooni inimõiguste- ja 
demokraatiaklausli kohta Euroopa Liidu kokkulepetes1,

– võttes arvesse oma 7. juuli 2011. aasta resolutsiooni demokratiseerimist toetava ELi 
välispoliitika kohta2,

– võttes arvesse oma 2. veebruari 2012. aasta soovitust nõukogule kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamise kohta seoses režiimidega, mille juhtide isiklike ja majandushuvidega 
seotud ELis toimuva tegevuse suhtes kohaldatakse ELi piiravaid meetmeid3,

– võttes arvesse ELi inimõigustealaseid suuniseid,

– võttes arvesse inimõigusi ja demokraatiat käsitlevat ELi strateegilist raamistikku ning 
inimõigusi ja demokraatiat käsitlevat ELi tegevuskava, mis võeti vastu välisasjade 
nõukogu 3179. istungil 25. juunil 2012. aastal,

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

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat4,

– võttes arvesse oma 13. juuni 2012. aasta soovitust nõukogule ELi inimõiguste eriesindaja 

                                               
1 ELT C 290 E, 29.11.2006, lk 107.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0334.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0018.
4 ELT C 303, 14.12.2007, lk 1.
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kohta1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

A. arvestades, et EL loodi inimõiguste austamise põhimõtte alusel ning ELi aluslepingute 
kohaselt on ELil seaduslik kohustus seada inimõigused enda ja oma liikmesriikide 
välispoliitika keskmesse, olenemata sellest, kas see on seotud välissuhete, kaubanduse või 
arengukoostööga; arvestades, et EL on sellest tulenevalt püüdnud lisada inimõiguste 
austamise olulise elemendina kõikidesse lepingutesse kolmandate riikidega;

B. arvestades, et EL on kõnealuse kohustuse toetamiseks töötanud poliitilise raamistikuna 
välja laialdase kogumi vahendeid, mille hulgas inimõigustealased suunised, ülemaailmne 
inimõiguste ja demokraatia rahastamisvahend (demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahend (EIDHR)), nõue, et kõik välistegevuse rahastamisvahendid, näiteks 
arengukoostöö rahastamisvahend, stabiliseerimisvahend, Euroopa naabrusinstrument, 
ühinemiseelse abi rahastamisvahend ja partnerlusinstrument, edendavad inimõigusi ja 
demokraatiat oma pädevusalas, nõukogu avaldused ja järeldused, kõrge esindaja 
avaldused, ELi demaršid, ELi sanktsioonid inimõiguste ränga rikkumise korral ning 
viimati inimõigustealased riiklikud strateegiad;

C. arvestades, et lisaks on EL loonud kooskõlas ELi ja kolmandate riikide lepinguliste suhete 
mitmekesisusega suure hulga vahendeid kolmandate riikide edasiseks toetamiseks 
inimõiguste ja demokraatia edendamisel; arvestades, et need vahendid ulatuvad alates 
Euroopa naabruspoliitikast, mille puhul on inimõiguste allkomisjonide ülesandeks jälgida 
kokkulepitud kohustuste täitmist kuni Cotonou lepinguni, mis hõlmab 
konsulteerimismenetlust rikkumiste korral ning inimõigustealaste dialoogide ja 
konsultatsioonideni, kus arutelud keskenduvad inimõiguste ja demokraatia olukorra 
parandamisele ning ühist huvi pakkuvatele küsimustele ja paremale koostööle 
rahvusvahelistes organites;

D. arvestades, et nende poliitikasuundade koosmõju tulemuseks on osaline lahendus, mille 
puhul ei ole kohaselt rakendatud põhimõtet, et ELi välistegevuse eri valdkondade ning 
nende ja teiste poliitikavaldkondade vahel peab valitsema kooskõla ja järjepidevus; 
arvestades, et need eri vahendid on sellest tulenevalt muutunud üksikuteks elementideks, 
mis ei täida seaduslikku kohustust järgida inimõiguste klausli rakendamist ega sellega 
seonduvat poliitilist eesmärki;

E. arvestades, et 2011. aasta detsembri ühisteatises „Inimõiguste ja demokraatia 
tulemuslikum edendamine välistegevuse raames” ei tegeletud ei selle nõrkusega ega teiste 
põhiliste vigadega, milleks on näiteks puuduv kooskõlastatud lahendus, mis põhineb ELi 
välistegevuse kõigi rahastamisvahendite vahelisel seosel ja liikmesriikide esmatähtsate 
eesmärkide kaasamisel kõikidesse sellistesse vahenditesse, mittetäielike vahendite 
väljatöötamine, mis ei panusta kohaselt inimõiguste parandamisse või mida ei saa 
täielikult rakendada, puuduv standardne võrdluspoliitika kõigi rahastamisvahendite, muu 
hulgas geograafiapõhise poliitika ja strateegiate jaoks, millega peaks olema võimalik 
mõõta ja jälgida inimõigustealaste ja demokraatlike põhimõtete austamist kindlate, 
läbipaistvate, mõõdetavate, saavutatavate ja tähtajaliste näitajate alusel, ning 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0250.
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inimõigustealaste dialoogide isoleerimine, mis tuleks asetada laiemasse poliitilisse 
dialoogi kõrgeimal tasemel ning mida tuleks vaadelda kui mõju avaldamise viisi 
mitmepoolsete suhete kontekstis; arvestades, et kõik need elemendid takistavad 
aluslepingu täpset rakendamist ning sellest tulenevalt ELi tulemusliku inimõiguste- ja 
demokraatiaalase poliitika rakendamist;

F. arvestades, et araabia kevade sündmused on näidanud vajadust naabruspoliitika 
ümberkujundamise järele, et anda suurem tähtsus ühiskondlikule dialoogile, mis on 
demokratiseerimis- ja üleminekuprotsessi jaoks asendamatu; arvestades, et see uuendatud 
poliitika peaks olema suunatud partnerriikide kaasamisele sügavamatesse 
demokraatlikesse reformidesse ning inimõiguste austamisele tehtud edusammude 
arvestamise (more for more) põhimõtte ning partnerriikide, ELi ja selle liikmesriikide 
vastastikuse vastutuse alusel;

G. arvestades, et läbivaatamisprotsessi osana kärpis nõukogu inimõiguste ja demokraatia alas 
ELi poliitikat välistegevuse kontekstis ning kujundas seda ümber; arvestades, et kõnealune 
uus määratlus kajastub inimõigusi ja demokraatiat käsitlevas ELi strateegilises 
raamistikus, mille võttis vastu välisasjade nõukogu 25. juunil 2012. aastal ning mida 
täiendab tegevuskava, mis sätestab selgelt kindlad eesmärgid, ajakava, tegevuse vahe-
eesmärgid ja kohustuste jaotuse; arvestades, et nõukogu nimetas ametisse inimõiguste 
eriesindaja, et parandada ELi inimõigustealase poliitika nähtavust, tulemuslikkust ja 
järjepidevust ning aidata kaasa selle eesmärkide saavutamisele, pöörates erilist tähelepanu 
tegevuskava rakendamisele;

H. arvestades, et praegune majanduskriis, selle tuntav mõju Euroopa projekti tugevusele ja 
muutused ülemaailmses jõudude tasakaalus on näidanud, et lennukad avaldused 
inimõigusi puudutavates küsimustes on ebapiisavad, kui neile ei vasta põhimõtetest lähtuv 
inimõigustealane poliitika, mida rakendatakse kiirete ja konkreetsete meetmete teel ning 
mida toetatakse kohustusega austada kõigi ELi poliitikavaldkondade sise- ja välismõõtme 
järjepidevust ja kooskõla;

I. arvestades, et tehnoloogilised muutused, haridustaseme tõus mitmetes maailma 
piirkondades, teatud arenguriikide kerkimine piirkondlikeks jõududeks, uute 
mitmepoolsete foorumite, näiteks G20 loomine ja omavahel ühendatud ülemaailmse 
kodanikuühiskonna teke viitavad kõik vajadusele tugevdada praeguseid vahendeid 
rahvusvahelise õiguse ja ülemaailmse juhtimise kontekstis, et tagada inimõiguste 
austamine, teha lõpp karistamatusele inimõiguste rikkumise eest ja parandada demokraatia 
väljavaateid kogu maailmas;

Inimõigusi ja demokraatiat käsitlev ELi strateegiline raamistik

1. on arvamusel, et strateegilise läbivaatamise algatusega püüeldakse selle poole, et leida 
lahendus peamistele probleemidele, mille tegid kindlaks Euroopa Parlament ja teised 
sidusrühmad; avaldab heameelt ulatusliku ja kaasava käsitusviisi üle, mille nõukogu 
sellega seoses vastu võttis, ning iseäranis inimõigusi ja demokraatiat käsitleva ELi 
tegevuskava üle, mis koos ELi inimõiguste eriesindaja ametissenimetamisega on 
konkreetne näide ELi pühendumusest ja vastutusest;

2. väljendab Euroopa Parlamendi kui ainsa otse valitud ELi institutsiooni soovi olla tihedalt 
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seotud kõnealuse ümberkujundatud poliitilise raamistikuga ning tema kindlat otsust täita 
jätkuvalt täies mahus oma rolli, austades samas iga institutsiooni rolli aluslepingu 
kohaselt; kordab oma soovi tugevdada institutsioonidevahelist koostööd, sealhulgas 
kontaktrühma raames, mille ülesandeks on läbivaatamise ja tegevuskava järelmeetmed; 
rõhutab vajadust, et kõik institutsioonid ühendaksid selles protsessis oma jõud ning nõuab 
seetõttu, et esitatakse ühisavaldus, mis kohustaks neid järgima ühiseid 
asutamispõhimõtteid ja -eesmärke;

Sidusus ja koostöö poliitikavaldkondades ning ELi ja selle liikmesriikide vahel

3. rõhutab vajadust sidususe ja järjepidevuse järele kõigis poliitikavaldkondades, mis on 
tulemusliku ja usaldusväärse inimõigustealase strateegia peamine tingimus, ning peab 
kahetsusväärseks, et ELi strateegilises raamistikus ei ole nendele põhimõtetele otse 
viidatud; tuletab komisjonile meelde tema korduvalt võetud kohustusi, nagu need on 
sätestatud komisjoni 2001. aasta teatises ja komisjoni 2010. aasta teatises Stockholmi 
programmi rakendamise tegevuskava kohta (COM(2010) 171), võtta praktilisi meetmeid, 
et tagada suurem sidusus ja järjepidevus oma sise- ja välispoliitika vahel; tuletab meelde, 
et parlamendi täielikus kaasatuses ja kõnealuse valdkonna paremas koordineerimises lepiti 
kokku 2001. aastal; meenutab liikmesriikidele ja ELi institutsioonidele, et põhiõiguste 
austamine algab kodust ning seda ei tohi pidada enesestmõistetavaks, vaid pidevalt 
hinnata ja parandada, et EL oleks maailma silmis usaldusväärne kõneleja inimõiguste 
valdkonnas;

4. nõuab tungivalt, et komisjon avaldaks teatise inimõigustealase ELi tegevuskava kohta, et 
edendada selle väärtusi õigus- ja siseasjade poliitika välismõõtme raames, nagu anti teada 
Stockholmi programmi rakendamise tegevuskavas 2010. aastal ning mis on kookõlas 
inimõigusi ja demokraatiat käsitleva ELi tegevuskavaga;

5. nõuab, et kõik komisjoni peadirektoraadid ja Euroopa välisteenistus hindaksid 
üksikasjalikult inimõiguste harta õiguslikku mõju oma poliitika välistele aspektidele ning 
oma poliitika vastavust harta sätetele, kuna see kehtib kõikidele ELi institutsioonide 
võetavatele meetmetele; kohustub tegema sama; avaldab heameelt teenistustevahelise 
rühma loomise üle, mille moodustavad komisjoni ja Euroopa välisteenistuse ametnikud ja 
mille ülesandeks on leida selge ja tõhus metoodika ELi sise- ja välistegevuse jaoks, mis 
põhineb rahvusvaheliselt kokku lepitud põhimõttel, et riigid peavad kaitsma, austama ja 
edendama inimõigusi; julgustab parlamendikomisjone kasutama ära kodukorra artikli 36 
kohast asjaomast sätet, mis lubab neil kontrollida õigusakti ettepaneku, sealhulgas 
välistegevuse rahastamisvahendeid käsitlevate ettepanekute vastavust inimõiguste hartale;

6. rõhutab vajadust tõsta koostöö ja konsultatsioonide taset komisjoni põhiõiguste, 
kodanikuõiguste ja isikute vaba liikumise töörühma ning inimõiguste töörühma vahel; 
kutsub mõlemat organit üles kasutama täielikult ära Euroopa Nõukogu teadmisi ja 
vahendeid ning ÜRO erimenetlusi, muu hulgas ette valmistades uusi algatusi, mille 
eesmärgiks on väljendada ja edendada ühiseid väärtusi ja rahvusvahelisi standardeid;

7. avaldab heameelt rahvusvaheliste ja piirkondlike, näiteks ÜRO ja Euroopa Nõukogu 
konventsioonide ja mehhanismide suurema poliitilise järjepidevuse üle; nõuab kõnealuste 
standardite süstemaatilist kaasamist riiklikesse inimõigustealastesse strateegiatesse, mis 
peaksid olema geograafiliste ja temaatiliste poliitikavaldkondade, tegevuskavade, 
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strateegiate ja rahastamisvahendite võrdlusdokumendiks; soovitab, et inimõigustealast 
koostööd, eelkõige rahvusvaheliste tippkohtumistega ajaliselt kattuvate inimõigustealaste 
dialoogide raames, tuleks laiendada kõigile piirkondlikele partneritele ja 
organisatsioonidele ning neile peaksid järgnema kindlad avaldused pärast kohtumist 
nimetatud partnerite ja ka kolmandate riikidega, eelkõige BRIC-riikide ja teiste tärkava 
turumajandusega riikidega;

8. leiab, et Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riikide kaasamine Euroopa Nõukogu 
naabruspoliitikasse võimaldab lisavahendeid nende õiguslike raamistike ja parimate 
tavade hindamiseks inimõiguste valdkonnas; märgib, et hiljuti kokku lepitud ELi ja 
Euroopa Nõukogu ühisprogramm demokraatlike reformide tugevdamiseks lõunanaabruses 
on näide Euroopa Nõukogu täiendavatest teadmistest põhiseaduslike, õiguslike ja 
institutsiooniliste reformide alal;

9. kutsub oma asjaomaseid komisjone, näiteks inimõiguste allkomisjoni ja 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, tugevdama koostööd Euroopa 
Nõukogu asjaomaste organite ja vahenditega ning algatama struktureeritud dialooge, et 
arendada välja tulemuslik ja pragmaatiline sünergia kahe institutsiooni vahel ning 
kasutada täielikult ära olemasolevaid teadmisi selles valdkonnas;

Kaasav ja tulemuslik käsitusviis

10. tunnustab läbivaatamise eesmärki, milleks on asetada inimõigused keskmesse ELi suhetes 
kõigi kolmandate riikidega; peab oluliseks, et EL võtaks oma partnerite suhtes 
tulemusliku seisukoha, edendades selleks valitud peamisi prioriteete seoses inimõiguste, 
demokraatia ja õigusriigi põhimõttega, ning et ta keskendaks oma jõupingutused sellele 
seisukohale, et suunata jõupingutused teostatavatesse ja saavutatavatesse tulemustesse;

11. avaldab heameelt otsustava rolli üle, mida täidavad riiklikud inimõigustealased 
strateegiad, mis olid parlamendi pikaajaliseks nõudmiseks, ja asjaolu üle, et need on välja 
töötatud kaasava protsessina, mis hõlmab ELi delegatsioone, missioonide juhte ja Euroopa 
Liidu Nõukogu inimõiguste töörühma; peab oluliseks laialdaste konsultatsioonide 
korraldamist, eelkõige kohalike kodanikuühiskonna organisatsioonidega, inimõiguste 
kaitsjatega ning teiste sotsiaal- ja keskkonnaküsimuste sidusrühmadega; on seisukohal, et 
prioriteetide, realistlike eesmärkide ja poliitilise mõjuvõimu riigipõhine tuvastamine on 
olulise tähtsusega ELi tulemuslikuma tegevuse ja mõõdetavate tulemuste jaoks;

12. usub, et inimõigusi ja demokraatiat käsitlev ELi strateegiline raamistik ja sellega kaasnev 
tegevuskava, mille kestus on kolm aastat, tõhustavad riiklikke prioriteetseid eesmärke, 
hõlmates muu hulgas temaatilisi ELi suuniseid ja seonduvaid kohalikke strateegiaid, et 
tagada kogu ELi tegevusele järjepidev raamistik; nõuab kõigi riiklike inimõigustealaste 
strateegiate kohest lõpuleviimist, nende kiiret rakendamist ja parimate tavade hindamist; 
on veendunud, et kõnealused strateegiad võimaldavad iga-aastaselt täpselt hinnata 
raamlepingutes sätestatud inimõiguste klauslite rakendamist;

13. soovitab, et EL lepiks kokku inimõigustealaste riiklike strateegiate osana minimaalsete 
teemade loendi, mida liikmesriigid ja ELi institutsioonid peaksid käsitlema kolmandate 
riikide asjaomaste vastaspooltega kohtumiste ja külastuste käigus, muu hulgas kõrgeimal 
poliitilisel tasandil ja tippkohtumiste ajal;
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Inimõigusi ja demokraatiat käsitlev ELi tegevuskava

Inimõiguste klausel

14. võtab kohaselt arvesse inimõigusi ja demokraatiat käsitlevas ELi tegevuskavas toodud 
viidet kriteeriumide väljatöötamise kohta inimõiguste ja demokraatia klausli 
rakendamiseks ning on jätkuvalt veendunud, et kõnealust klauslit kui ELi ja partnerriikide 
õiguslikult siduvat kohustust tuleb täiendada operatiivse jõustamismehhanismiga, et 
klauslile saaks anda kindla kuju;

15. soovitab, et kõrge esindaja võtaks kõnealuse mehhanismi aluseks selle, et tunnistab 
võimalikku riski, et partnerriik rikub rahvusvahelisi inimõigustealaseid standardeid, 
lisades klauslile kindlad tõelise varajase hoiatamise süsteemi omadused, ja looks astmelise 
raamistiku, mis põhineb konsultatsioonidel, meetmetel ja tagajärgedel, sarnaselt sellega, 
mis on esitatud Cotonou lepingus; märgib, et selline süsteem, mis põhineb dialoogil, 
aitaks tuvastada halvenevat keskkonda ja korduvaid ja/või süstemaatilisi rahvusvahelise 
õiguse vastaseid inimõiguste rikkumisi ja nendega tegeleda, ning võimaldada arutada 
parandusmeetmeid siduvas raamistikus; nõuab seetõttu, et läbivaatamises hinnataks ka 
inimõigustealaste dialoogide ja konsultatsioonide rolli, volitusi ja eesmärke, mida tuleks 
teisiti mõtestada ja kujundada;

16. rõhutab nõukogu 2009. aasta otsust laiendada inimõiguste ja demokraatia klauslit 
kõikidele lepingutele ning võimaldada seos kõnealuste lepingute ja 
vabakaubanduslepingute vahel, lisades vajaduse korral sillaklausli; märgib, et inimõiguste 
klausli ulatuse selline laiendamine nõuab tingimata selget mehhanismi selle 
rakendamiseks institutsioonilisel ja poliitilisel tasandil; kinnitab oma pikaajalist 
seisukohta inimõiguste ja demokraatia klausli süstemaatilise kaasamise kohta kõikidesse 
lepingutesse nii tööstusriikide kui ka arenguriikidega, kaasa arvatud valdkondlikesse 
kokkulepetesse ning kaubandus- ja investeerimislepingutesse; peab oluliseks, et kõik 
partnerriigid, iseäranis samu seisukohti jagavad riigid ja strateegilised partnerid, kellega 
EL peab läbirääkimisi kokkulepete sõlmimiseks, nõustuvad selle siduva kohustusega;

17. avaldab taas kahetsust asjaolu üle, et parlament ei ole kaasatud otsustusprotsessi 
konsulteerimise algatamise või lepingu lõpetamise üle; nõuab seetõttu jõuliselt, et 
parlament oleks sellega seoses ühine otsustaja ja oleks kaasatud klausli jaoks palutud 
jõustamismehhanismi rakendamisse; on seisukohal, et ELi institutsioonidel, kaasa arvatud 
parlamendil, peaksid olema kindlad menetlused küsimuste esitamiseks lepingute kohta, 
mis põhineks faktipõhisel hinnangul inimõiguste olukorra ja selle arengu kohta 
asjaomastes riikides;

18. julgustab kõrget esindajat kujundama ümber iga-aastase aruande ELi tegevuse kohta 
inimõiguste ja demokraatia valdkonnas kogu maailmas, muutes selle eduaruandeks 
inimõigusi ja demokraatiat käsitleva ELi tegevuskava rakendamise kohta, mis hõlmab ka 
inimõiguste ja demokraatia klausli rakendamist kehtivates lepingutes, sisaldades iga 
konsulteerimismenetluse ja teiste nõukogu, Euroopa välisteenistuse ja komisjoni algatatud 
asjakohaste meetmete juhtumipõhist analüüsi koos võetud meetmete tulemuslikkuse ja 
järjepidevuse analüüsiga;

Inimõiguste mõjuhinnang
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19. usub, et EL tegeleb oma Lissaboni lepingu ja inimõiguste harta järgsete kohustustega, 
valmistades ette inimõiguste mõjuhinnangud enne läbirääkimiste alustamist kõigi 
kahepoolsete või mitmepoolsete lepingute sõlmimiseks kolmandate riikidega; märgib, et 
see süstemaatiline tava on ainus viis tagada järjekindlus esmase õiguse, ELi välistegevuse 
ja kolmanda poole enda kohustuste vahel rahvusvaheliste konventsioonide, muu hulgas 
kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti alusel; nõuab, et nimetatud 
mõjuhinnangud hõlmaksid kõiki inimõigusi, mida mõistetakse jagamatu tervikuna; 
märgib, et neid tuleb teostada sõltumatult, läbipaistvalt ja kaasavalt, kaasates võimalikud 
asjassepuutuvad kogukonnad; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles töötama 
välja kindla metoodika, mis säilitab võrdsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtted, et 
vältida mis tahes negatiivset mõju teatud elanikkonnarühmadele, ja mis tagab 
vastastikuselt kokku lepitud ennetus- või parandusmeetmed mis tahes negatiivse mõju 
korral, enne kui läbirääkimised on lõpetatud;

20. juhib erilist tähelepanu vajadusele viia läbi nende projektide mõjuhinnangud, mille 
rakendamisega kaasneb tõsine oht rikkuda harta sätteid, näiteks projektid, mis on seotud 
kohtute, piirikontrolliasutuste ja politsei ning julgeolekujõududega riikides, kus valitseb 
repressiivne režiim;

Võrdluspoliitika

21. rõhutab, et inimõiguste- ja demokraatiaalased eesmärgid nõuavad konkreetseid, 
mõõdetavaid, saavutatavaid, tähtajalisi kriteeriume, mille eesmärgiks on hinnata 
põhivabaduste, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte austamise taset; on sellega seoses 
seisukohal, et EL peaks täielikult ära kasutama ÜRO ja Euroopa Nõukogu asjakohaseid 
vahendeid ja teadmisi ning selgelt eristama oma poliitilisi järeldusi õiguslikust ja 
tehnilisest hinnangust;

22. soovitab, et Euroopa välisteenistus töötaks välja kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate 
ning riigipõhiste mõõdikute kogumi, mida saaks kasutada sidusa ja järjepideva alusena 
ELi poliitika iga-aastaseks hindamiseks riiklike inimõigustealaste strateegiate ja 
inimõigustealaste dialoogide raames kolmandate riikidega;

Uuendatud Euroopa naabruspoliitika

23. tuletab meelde araabia kevadest saadud poliitilisi õppetunde, kaasa arvatud vajadust anda 
uus suund varasemale poliitikale, mis keskendus peamiselt suhetele ametiasutustega, ning 
luua tulemuslik partnerlus ELi ning partnerriikide valitsuste ja kodanikuühiskondade 
vahel; rõhutab, kui tähtis on luua programme ja toetada projekte, mis võimaldavad 
kontakti ELi ja kolmandate riikide kodanikuühiskondade vahel; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles kasutama ELi ja Lõuna-Korea vabakaubanduslepingus 
sätestatud institutsionaliseeritud kodanikuühiskonna konsulteerimismehhanismi mudelit 
lähtepunktina veelgi kaasavamate mehhanismide väljatöötamiseks kõigi lepingute jaoks; 
mõistab, et ELi uue käsitusviisi tuum on ühiskondade tugevdamine aktiivse riigisisese 
vastutuse kaudu, mille eesmärgiks on suurendada nende võimet osaleda avalikes 
otsustusprotsessides ja demokraatlikes valitsemisprotsessides; usub, et kõnealune 
riigisisene vastutus peaks olema praegu läbivaadatavate välistegevuse 
rahastamisvahendite keskne sammas;
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24. rõhutab, et kõnealused sündmused on näidanud ELi tahtlikku pimedust araabia kevade 
ühiskondade tegeliku olukorra suhtes, kaasa arvatud noorte olukorra suhtes nendes 
riikides, mis viitab vajadusele luua vahetusprogramme või avada Euroopa programmid 
araabia kevade noortele ning kajastada kodanikuühiskonnas põhjuseid ja tagajärgi, mis 
tulenesid teadlikkuse puudumisest nende ühiskondade suhtes; märgib, et sellist 
kajastamist saaks edendada Euroopa ja araabia noortekonventsiooni loomisega;

25. nõuab, et kõrge esindaja ja komisjon rakendaksid veendunult uuendatud Euroopa 
naabruspoliitikat, kasutades võrdsel määral tehtud ja tegemata edusammude (more for 
more ja less for less) arvestamise põhimõtteid; usub, et riigid, kellele anti selge hinnang, et 
nad ei tee edusamme sügavama demokraatia suunas, peaksid nägema, et liidu toetus 
väheneb kooskõlas kõnealuse poliitika eesmärkidega; tunneb muret möödaniku 
mõtteviiside alalhoidmise pärast, kusjuures liigset poliitilist tunnustust antakse 
partnervalitsuste võetud meetmetele, mis ei aita kaasa eesmärkide otsesele saavutamisele;

26. avaldab heameelt algatuse üle kehtestada õigustepõhine vaatenurk arengupoliitikale, 
märgib, et selline vaatenurk peab põhinema inimõiguste jagamatusel, ning usub kindlalt, 
et koostööalaste eesmärkide keskmes peaksid olema inimesed, mitte valitsused; rõhutab, 
et poliitikavaldkondade arengusidusust tuleb antud kontekstis mõista kui panustamist 
inimõigustealaste eesmärkide täielikku saavutamisse, nii et erinevad ELi 
poliitikavaldkonnad ei õõnesta üksteist seoses sellega;

Ühine institutsioonidevaheline vastutus

27. on seisukohal, et inimõigusi ja demokraatiat käsitlev ELi strateegiline raamistik ja sellele 
vastav tegevuskava on iseäranis tähtsad, kuna nad esindavad ühist kohustust, mida 
toetavad kõrge esindaja, nõukogu, komisjon ja liikmesriigid; avaldab heameelt Euroopa 
Parlamendi juhtrolli tunnustamise üle inimõiguste ja demokraatia edendamisel; eeldab, et 
Euroopa Parlament osaleb kohaselt tegevuskava rakendamises, muu hulgas 
mõttevahetuste kaudu inimõiguste kontaktrühmas, et jõupingutusi saaks ühendada;

28. soovitab, et Euroopa Parlament töötaks välja dünaamilisemad suhted ELi 
delegatsioonidega, mis põhineksid korrapärasel suhtlemisel ja teabevahetusel 
eduaruannete kaudu, mis kajastavad muutuste kava inimõiguste ja demokraatia 
valdkonnas ning tegevuskavas määratletud eesmärke ja vahe-eesmärke;

29. kohustub tagama süstemaatilisema järelevalve oma resolutsioonide üle, mis seonduvad 
inimõiguste ja üksikute inimõigustealaste juhtumitega, saades toetust äsja loodud 
inimõiguste tegevusrühmalt, ning soovitab teha suuremat koostööd inimõiguste 
allkomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni vahel ning kontrollikojaga, et tagada, et 
strateegilise läbivaatamise eesmärkidele vastaks liidu kohane rahaline toetus;

30. soovitab, et Euroopa Parlament parandaks oma menetlusi seoses inimõigustealaste 
küsimustega, vaadates selleks muu hulgas läbi oma suunised Euroopa Parlamendi 
parlamentidevahelistele delegatsioonidele inimõiguste ja demokraatia edendamise kohta; 
on seisukohal, et igal tegutseval parlamendidelegatsioonil peaks olema eesistuja ja ase-
eesistujate hulgast valitud liige, kelle kindlaks ülesandeks on jälgida asjaomase piirkonna 
või riigi inimõigustealast olukorda, ning selleks määratud inimesed peaksid korrapäraselt 
aru andma parlamendi inimõiguste allkomisjonile; rõhutab vajadust vaadata läbi täiskogu 
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arutelude mudel inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise korral, et 
võimaldada sagedasemaid arutelusid rohkemate liikmete osalusel, tugevamat reaktsiooni 
inimõiguste rikkumistele ja teistele ettenägematutele sündmustele ning suuremat 
võimalust võtta järelmeetmeid jätkuks eelnenud aruteludele ja resolutsioonidele;

31. nõuab Euroopa Liidu lepingu artikli 36 kindlat rakendamist, tagamaks, et parlamendi 
seisukohti võetakse kohaselt arvesse resolutsioonide järelmeetmete võtmisel, ning 
soovitab sellega seoses tihedamat dialoogi;

32. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa 
Nõukogule.


