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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK,

mis käsitleb aruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2011. aastal ja 
Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas

(2012/2145(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ELi aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2011. aastal, 
mille välisasjade nõukogu võttis vastu 25. juunil 2012,

– võttes arvesse oma 18. aprilli 2012. aasta resolutsiooni, mis käsitleb aastaaruannet 
inimõiguste kohta maailmas 2010. aastal ja Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas 
ning mõju ELi strateegilisele inimõiguste poliitikale1,

– võttes arvesse inimõigusi ja demokraatiat käsitlevat ELi strateegilist raamistikku ja 
tegevuskava (11855/12), mille välisasjade nõukogu võttis vastu 25. juunil 2012,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuli 2012. aasta otsust 2012/440/ÜVJP, millega nimetatakse 
ametisse Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja,

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

– võttes arvesse inimõigusi käsitlevaid Euroopa Liidu suuniseid,

– võttes arvesse oma 8. juuli 2010. aasta resolutsiooni2 Euroopa välisteenistuse kohta,

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 3. mai 2011. aasta resolutsiooni 65/267, milles 
käsitletakse Euroopa Liidu osalemist ÜRO töös,

– võttes arvesse oma 17. novembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu toetuse kohta 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule probleemide lahendamiseks ja raskuste ületamiseks3, 
2011. aasta 31 maist 11. juunini Ugandas Kampalas toimunud läbivaatamise konverentsi 
ning ELi allkirjastatud lubadusi,

– võttes arvesse nõukogu 21. märtsi 2011. aasta otsust 2011/168/ÜVJP Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu kohta4 ja uuendatud tegevuskava,

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika 
läbivaatamise kohta5,

– võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 8. märtsi 
                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0126.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0280.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0507.
4 ELT L 76, 22.3.2011, lk 56.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0576.
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2011. aasta ühisteatist Euroopa Ülemkogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Partnerlus Vahemere lõunapiirkonnaga 
demokraatia ja ühise heaolu nimel” (COM(2011)0200),

– võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa 
Komisjoni 25. mai 2011. aasta ühisteatist „Uus lähenemisviis muutuvale naabrusele” 
(COM(2011)0303),

– võttes arvesse oma 29. märtsi 2012. aasta soovitust nõukogule Euroopa demokraatia 
sihtkapitali võimaliku loomise korraldamise kohta,

– võttes arvesse oma 7. juuli 2011. aasta resolutsiooni demokratiseerimist toetava ELi 
välispoliitika kohta1,

– 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 meetmeid2,

– võttes arvesse ÜRO eriraportööri 16. mai 2011. aasta raportit (A/HRC/17/27) arvamus- ja 
sõnavabaduse edendamise ja kaitsmise kohta, milles rõhutatakse, et rahvusvahelised 
inimõigustealased normid ja standardid, mis seonduvad õigusega arvamus- ja 
sõnavabadusele, on kohaldatavad interneti kui kommunikatsioonikanali suhtes,

– võttes arvesse ÜRO eriraportööri 28. juuli 2011. aasta raportit (A/66/203) inimõiguste 
kaitsjate olukorra kohta,

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 21. detsembri 2010. aasta resolutsiooni 
(A/RES/65/206) moratooriumi kehtestamise kohta surmanuhtluse kasutamisele,

– võttes arvesse ÜRO eriraportööri 5. augusti 2011. aasta vaheraportit (A/66/268) piinamise 
ning muu julma, ebainimliku ja inimväärikust alandava kohtlemise või karistamise, 
üksikvangistuse, sealhulgas psühhiaatriakliinikute kohta,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1325, 1820, 1888, 1889 ja 1960 
naiste, rahu ja julgeoleku kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogus 13. mail 2011 vastu võetud 2011. aasta aruannet 
ELi näitajate kohta töötamaks välja terviklik lähenemisviis naisi, rahu ja julgeolekut 
käsitlevate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1325 ja 1820 rakendamiseks ELis,

– võttes arvesse nõukogu 1. detsembri 2011. aasta järeldusi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika kohta,

– võttes arvesse komisjoni 13. oktoobri 2011. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
„Muutuste kava ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks” (COM(2011)0637),

                                               
1 ELT L 291 E, 4.10.2011, lk 171.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0018.
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– võttes arvesse naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja sellega võitlemise 
konventsiooni vastuvõtmist Euroopa Nõukogu ministrite komitees 7. aprillil 2011,

– võttes arvesse laste õigusi käsitlevaid ÜRO resolutsioone, sealhulgas kõige hiljutisemat 
4. aprilli 2012. aasta resolutsiooni,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste nõukogu 17. juuni 2011. aasta resolutsiooni inimõiguste, 
seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi kohta,

– võttes arvesse asjaolu, et 22. jaanuaril 2011 ühines Euroopa Liit ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooniga, mis on esimene inimõigusi käsitlev ÜRO konventsioon, mille 
Euroopa Liit ratifitseeris kui piirkondliku integratsiooni organisatsioon,

– võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2011. aasta järeldusi usust või veendumustest 
tingitud sallimatuse, diskrimineerimise ja vägivalla kohta,

A. arvestades, et aluslepingud kohustavad Euroopa Liitu tuginema oma välistegevuses 
demokraatia põhimõttelisele alusele, õigusriigi põhimõttele, inimõiguste ja põhivabaduste 
universaalsusele ja jagamatusele, inimväärikuse austamisele, võrdsuse ja solidaarsuse 
põhimõttele ning ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse põhimõtete austamisele;

B. arvestades, et õigus, õigusriigi põhimõte, vastutus, õiglane kohtulik arutamine ja 
sõltumatu kohus on inimõiguste kaitse lahutamatu osa;

C. arvestades, et demokraatia on parim viis, kuidas tagada inimõigused ja põhivabadused, 
sallivus kõikide ühiskonnarühmade suhtes ja võrdsed võimalused igaühe jaoks;

D. arvestades, et araabia kevadest tuleb jätkuvalt õppida, et ergutada ELi vaatama läbi ja 
täiustama oma poliitikat, mis muu hulgas puudutab inimõiguste kaitsjaid, rahvusvahelist 
humanitaarõigust, inimõigustealaseid dialooge kolmandate riikidega ning sotsiaalmeediat;

E. arvestades, et valitsuste ja valitsusväliste osalejate toimepandud usu- ja 
veendumusvabaduse rikkumiste hulk suureneb paljudes maailma riikides ning sellega 
kaasneb diskrimineerimine, sallimatus ja vägivald teatud üksikisikute ja usukogukondade 
suhtes, sealhulgas usuvähemuste esindajate suhtes;

F. arvestades, et aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas ning Euroopa 
Liidu poliitika selles valdkonnas ei peaks kujutama endast üksnes varasemate saavutuste 
ja vigade peegeldust ja ülevaadet, vaid olema ka strateegiline dokument tuleviku jaoks; 
arvestades, et iga järgnev aastaaruanne peaks ideaalis aitama käegakatsutavalt ja 
korrapäraselt kaasa ELi inimõiguste poliitika parandamisele maailmas;

ELi 2011. aasta aruanne

1. tunneb heameelt, et vastu on võetud ELi aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta 
maailmas 2011. aastal; peab kiiduväärseks tõsiasja, et komisjoni asepresidendil ja liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal oli võimalik tutvustada aastaaruannet 
Euroopa Parlamendi juunis toimunud täiskoguistungil ning pöörduda seeläbi tagasi 
tavapraktika juurde;
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2. märgib ära kiiduväärt meetmed, mis on viimastel aastatel võetud aastaaruande paremaks 
muutmiseks, kuid toob esile edasised täiustamisvõimalused; kordab oma üleskutset 
süsteemsema käsitlusviisi ning ELi poliitika tulemuste analüüsi järele; tunnustab
sellesuunalise olulise sammuna 25. juunil 2012. aastal vastu võetud inimõigusi käsitlevas 
ELi tegevuskavas antud lubadust esitada aastaaruandes ELi inimõiguste strateegia 
eesmärkide täitmisega seotud tulemused; soovitab eri riike käsitlevate jagude koostamist, 
kasutades indekseid ja võrdlusaluseid eesmärgiga aidata kaasa inimõiguste valdkonna 
riigistrateegiate järgimisele;

3. palub komisjoni asepresidendil ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal 
tulevaste aastaaruannete koostamisel aktiivselt ja süstemaatiliselt Euroopa Parlamendiga 
konsulteerida ning anda aru sellest, kuidas parlamendi resolutsioone on arvesse võetud;

Üldised seisukohad

4. tunneb heameelt inimõigusi käsitleva ELi strateegilise raamistiku vastuvõtmise üle 
25. juunil 2012; nõuab tungivalt, et ELi institutsioonid teeksid koostööd, et tagada selle 
nõuetekohane rakendamine eesmärgiga täita usaldusväärselt ELi aluslepingujärgset 
kohustust järgida välispoliitikat, mis tugineb põhimõtteliselt ja kindlalt inimõigustele, 
demokraatlikele väärtustele ja õigusriigile;

5. nõuab tungivalt, et nõukogu, komisjon, Euroopa välisteenistus ja Euroopa Parlament 
teeksid sellele raamistikule tuginedes tihedat koostööd, et rakendada maailmas sidusat, 
sihikindlat ja tulemuslikku ELi inimõiguste poliitikat;

6. soovitab nõukogul ja Euroopa välisteenistusel viia läbi uue inimõiguste valdkonna 
meetmepaketi, eeskätt tegevuskava vahehindamine; nõuab, et Euroopa Parlamendi ja 
kodanikuühiskonnaga peetaks selle protsessi käigus laiaulatuslikult ja korrapäraselt nõu;

7. peab kiiduväärseks temaatilise ELi inimõiguste eriesindaja mandaati ning kavandatavat 
Brüsselis asuva nõukogu inimõiguste töörühma loomist; ootab nende tihedat koostööd 
Euroopa Parlamendiga;

8. loodab, et nõukogu inimõiguste töörühm tõhustab koostööd nõukogu põhiõiguste 
töörühmaga, et lahendada kooskõlastatuse probleem ELi inimõigustealase välis- ja 
sisepoliitika vahel; rõhutab kooskõlastatuse olulisust, et ennetada oletusi topeltstandardite 
kohta, toetada Euroopa Liidu poliitilist usaldusväärsust ning näidata siirast lugupidamist 
inimõiguste universaalsuse vastu;

9. nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja, Euroopa välisteenistus, nõukogu ja komisjon tagaksid tulemuslikkuse huvides 
sidususe mitmesuguste olemasolevate või kavandatavate ELi võrdlusuuringute, 
järelevalve- või hindamistegevuse ja meetodite vahel, mis käsitlevad inimõigusi ja 
demokraatia olukorda kolmandates riikides ja hõlmavad muu hulgas järgmist: inimõigusi 
ja demokraatiat käsitlevad jaod laienemise ja naabruspoliitika eriaruannetes; Euroopa 
naabruspoliitika ja Vahemere lõunapiirkonna jaoks ettenähtud inimõiguste ja demokraatia 
osas tehtud edusammudest lähtuvate põhimõtete hindamine; inimõiguste kavandatav 
lisamine mõjuhinnangutesse, mis koostatakse seadusandlike ja muude kui seadusandlike 
ettepanekute ja kaubanduslepingute, kaasa arvatud inimõiguste järelevalve mehhanismide 
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jaoks partnerlus- ja koostöölepingutes ning assotsieerimislepingutes; komisjoni kava 
sätestada ELi abiandmisviiside kasutamise korral (eeskätt seoses eelarvetoetusega) 
inimõiguste olukorra hindamine; tugevdatud järelevalvemehhanism inimõigustealaste 
kokkulepete järgimise kontrollimiseks GSP+ riikides; eesmärk süstematiseerida valimiste 
ELi vaatlusmissioonide raportite järelkasutust ning tähelepanu, mida ELi nõukogu 
koondab võrdlusuuringutele ning inimõiguste, soo ja relvakonfliktist mõjutatud lastega 
seotud aspektide jätkuvale ja süsteemsele arvessevõtmisele ÜJKP missioonidest õpitut 
käsitlevates dokumentides;

10. tunneb heameelt, et vastu on võetud kohalikud inimõigusi käsitlevad strateegiad, et eri 
riigid viiksid ELi poliitikat ellu kõige asjakohasemal ja tõhusamal viisil; tunnistab 
põhirolli, mida on täitnud kohalikud ELi delegatsioonid konkreetsetele oludele 
kohandatud riigistrateegiate väljatöötamisel ja järgimisel, kuid toob esile rolli, mida täidab 
Euroopa välisteenistus inimõigusi käsitlevas strateegilises raamistikus ja ELi suunistes 
sätestatud ELi inimõiguste poliitika prioriteetide sidusa elluviimise koordineerijana; 
rõhutab, kui oluline on ehitada lõplikult üles inimõiguste ja demokraatia eest vastutavate 
isikute võrgustik ELi delegatsioonides, ÜJKP missioonidel ja operatsioonidel; nõuab 
tungivalt, et komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja, Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid võtaksid parima tavana vastu meetodi, 
mille puhul töötatakse inimõiguste küsimustega kohalikul tasandil inimõiguste 
töörühmade kaudu, mis on moodustatud ELi delegatsioonide ja ELi liikmesriikide 
saatkondade hulgas; toetab Euroopa välisteenistuse eesmärki pakkuda kõigile Euroopa 
välisteenistuse, komisjoni, ELi delegatsioonide ja ÜJKP missioonide töötajatele 
inimõiguste ja demokraatia alast väljaõpet;

ELi tegevus ÜROs

11. peab kiiduväärseks ELi jõupingutusi toetada ja taaselustada inimõigustealast tööd ÜRO 
süsteemi raames, mis hõlmab ka ÜRO inimõiguste nõukogu 2011. aasta läbivaatamise 
järeldusi; rõhutab, kui oluline on jätkuvalt toetada ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo 
sõltumatust ning asjakohaste ja konkreetsete riikidega seotud ÜRO inimõiguste 
eriraportööride rolli; toonitab, kui oluline on tõsiasi, et 22. jaanuaril 2011 ühines Euroopa 
Liit ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kui esimese inimõigusi käsitleva ÜRO 
konventsiooniga, mille Euroopa Liit ratifitseeris juriidilise isikuna;

12. peab kiiduväärseks eestvedaja rolli, millega ELi liikmesriigid toetavad ÜRO inimõiguste 
süsteemi usaldusväärsust, laiendades ühiselt alalist kutset kõikidele ÜRO inimõiguste 
valdkonna erimenetlustele, algatades Liibüa küsimust käsitleva ÜRO inimõiguste 
nõukogu eriistungi, kus esitati ajalooline soovitus Liibüa kõrvaldamiseks inimõiguste 
nõukogust, ning võttes juhtrolli jõupingutustes, mille tulemusena loodi sõltumatu 
uurimiskomisjon, mis tegeleb inimõiguste olukorraga Süürias;

13. tunnistab ELi haardeulatuse ja leidliku koalitsiooni moodustamise potentsiaali, nagu 
näitab ELi tegevus, mis sillutas teed pöördelise inimõiguste resolutsioonini inimõiguste, 
seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi kohta, mida toetasid kõikide piirkondade 
liikmesriigid, ning mida näitab üksmeele saavutamine Genfis ja New Yorgis seoses 
vajadusega võidelda usulise sallimatusega ning kaitsta usu- ja veendumusvabadust, hoides 
seejuures ära võimaliku kahjuliku mõju muudele põhilistele inimõigustele, nt 
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sõnavabadusele;

14. kinnitab veel kord oma vastuseisu tavale, mille kohaselt piirkondlikud rühmad 
korraldavad vaidlustamata valimisi inimõiguste nõukogusse;

15. soovitab üldise korrapärase läbivaatamise soovituste järgimist, kaasates need 
süstemaatiliselt kohalikesse inimõiguste strateegiatesse ning inimõigustealastesse 
dialoogidesse ja konsultatsioonidesse;

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja karistamatuse vastase võitlusega seotud ELi poliitika

16. peab kahetsusväärseks, et valikuline õigusemõistmine avaldub uutes ja üleminekuetapis 
demokraatlikes riikides sageli õigusriigi põhimõtte ja korruptsiooni vastase võitluse 
varjus; peab kahetsusväärseks, et valikulisest õigusemõistmisest on kujunenud midagi 
enamat kui vahendid, millega taotleda poliitilist kättemaksu ja klaarida arved poliitiliste 
teisitimõtlejatega, hirmutades ja tõrjudes kõrvale opositsiooni eeskätt valimiseelsel 
perioodil;

17. kinnitab oma tugevat toetust Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule võitluses karistamatuse 
vastu kõige tõsisemate ja rahvusvahelist muret tekitavate kuritegude puhul; kutsub ELi ja 
liikmesriike üles pakkuma jätkuvalt poliitilist, diplomaatilist, logistilist ja rahalist tuge 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule ja muudele kriminaalkohtutele, sealhulgas ajutistele 
endise Jugoslaavia ja Rwanda asjade rahvusvahelistele kriminaalkohtutele, Sierra Leone 
erikohtule, Kambodža Kohtu erakorralisele kolleegiumile ja Liibanoni erikohtule;

18. peab kiiduväärseks 21. märtsil 2011. aastal vastu võetud nõukogu otsuses 2011/168/ÜVJP 
antud lubadusi ning 12. juulil 2011. aastal vastu võetud tegevuskava, millega edendatakse 
Rooma statuudi universaalsust ja ühtsust, toetatakse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 
sõltumatust ning selle tõhusat ja tulemuslikku toimimist ning toetatakse vastastikuse 
täiendavuse põhimõtte rakendamist;

19. kordab oma soovitust lisada Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut head 
valitsemistava ja õigusriigi põhimõtet käsitlevate rahvusvaheliste lepingute paketti, mille 
peavad ratifitseerima need kolmandad riigid, kes on võetud vastu üldisesse soodustuste 
süsteemi (GSP+); toetab Rahvusvahelise Kriminaalkohtu klausli järjepidevat kaasamist 
kolmandate riikidega sõlmitavatesse ELi lepingutesse;

20. rõhutab lisaks araabia kevadele, et oluline on töötada välja üleminekuperioodi õigust 
käsitlev sidus ja mitmekülgne ELi poliitika, mis hõlmab sidemeid Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtuga kui viimast abinõud esindava kohtuga, et aidata üleminekuriikidel 
tegeleda minevikus toimunud inimõiguste rikkumistega ja võidelda karistamatuse vastu;

Rahvusvahelise humanitaarõigusega seotud ELi tegevus

21. peab kiiduväärseks rahvusvahelise humanitaarõiguse valdkonnas tehtavaid ELi 
jõupingutusi ning püüdlusi tagada vastutus, dokumenteerides kõik rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumised ja toetades vastutusmehhanisme, ning tunnustab ELi 
lubadusi võidelda sunniviisiliste kadumisjuhtumitega, toetada jätkuvalt Rahvusvahelist 
Kriminaalkohut, püüelda suurema osalemise poole põhilistes rahvusvahelise 
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humanitaarõiguse vahendites, edendada põhiliste menetlustagatiste austamist kõikide 
relvakonfliktis kinni peetud inimeste puhul ning toetada rahvusvahelisi vahendeid, mille 
abil püütakse tegeleda plahvatusohtlikest sõjajääkidest, kassettlahingumoonast, 
isevalmistatud lõhkeseadeldistest ja jalaväemiinidest põhjustatud humanitaarohtudega;

22. peab siiski kahetsusväärseks, et üldine teadlikkus ja rahvusvahelise humanitaarõigusega 
kooskõlastatust edendavate ELi suuniste rakendamine on muude suunistega võrreldes 
märgatavalt väiksem; kutsub ELi üles omistama nende suuniste järgimisele suuremat 
poliitilist tähtsust ning pühendama sellele rohkem ressursse, eeskätt tagades 
rahvusvahelise humanitaarõiguse tähtsuse kriisiohjamisoperatsioonides, võideldes 
ennetavalt karistamatusega ning tagades individuaalse vastutuse;

23. rõhutab veelgi, et EL peab kahepoolsetes läbirääkimistes asjakohaste riikidega kindlasti 
käsitlema süsteemsemalt vastutuse küsimust, sealhulgas tõstatades selle probleemi 
üldsusele suunatud avaldustes, ning käsitlema karistamatuse teemat järjepidevamalt 
mitmepoolsel tasandil, nt ÜRO Peaassamblees ja inimõiguste nõukogus;

24. kinnitab veel kord oma pühendumust kaitsmise kohustusele, toonitades, kui olulised on 
välisosalejad, sealhulgas EL, kes tegelevad tõsiste inimõiguste rikkumistega kolmandates 
riikides, kui nende riikide valitsused ei suuda või ei taha oma kodanikke kaitsta; rõhutab, 
kui oluline on siduda kaitsmise kohustusega seotud tegevus võimaluse korral ÜRO egiidi 
või volitustega;

25. kiidab siinkohal mitut liikmesriiki, mille eestvedamisel hoiti 2011. aastal Liibüas ära 
edasine tsiviilisikute vastane vägivald, kuid peab kahetsusväärseks ühise vastuse 
puudumist ELi tasandil;

26. väidab, et sõja- ja julgeolekuvaldkonna eraettevõtted peaksid vastutama kõikide 
inimõiguste ja humanitaarõiguse rikkumiste eest, mille nende töötajad on toime pannud; 
kutsub ELi ja liikmesriike sõja- ja julgeolekuvaldkonna eraettevõtete laialdase kasutamise 
tingimustes suurendama oma jõupingutusi, et leida usaldusväärne õiguslik lahendus 
vastutusega seotud õiguslike lünkade ennetamiseks;

Euroopa naabruspoliitika ja araabia kevad

27. toonitab, kui olulised on 2011. aasta ülestõusud araabia maailmas nii vabaduse-, õigluse-
ja väärikusiha väljendusena kui ka suure probleemina ELi poliitika jaoks kõnealuses
piirkonnas ja sellest kaugemal; tunnistab, et EL on tõhustanud oma poliitilisi sidemeid nii 
ida- kui lõunanaabruses, kuid toob esile vajaduse õppida varasematest poliitilistest 
vigadest ja välja töötada uus poliitika, mis on kooskõlas inimõiguste austamise ja 
demokraatlike väärtuste toetamisega;

28. tunneb heameelt selle üle, et lõunanaabrusele suunatud ELi poliitikas on uus rõhk asetatud 
vastutusele ning inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte universaalsete 
väärtustega seotud ühistele kohustustele; nõuab lõuna- ja idasuunalise ELi inimõiguste 
poliitikakäsituse ühtsust; rõhutab vajadust vältida idas samasuguseid poliitilisi vigu, mis 
tehti lõunas enne 2011. aasta araabia kevadet;

29. kinnitab veel kord oma seisukohta, mille kohaselt peaks edusammudest lähtuv käsitlusviis 
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põhinema selgelt määratletud kriteeriumidel, mis on seotud konkreetsete, mõõdetavate, 
saavutatavate ja tähtajaliste võrdlusandmetega; kutsub Euroopa välisteenistust ja 
komisjoni üles rakendama süstemaatiliselt seda käsitlusviisi naabruspoliitika 
eduaruannetes;

30. tunneb heameelt kodanikuühiskonnani jõudva ELi haardeulatuse üle ning rõhutab, et 
kodanikuühiskond peaks aitama süstemaatilisemalt ja korrapärasemalt kaasa inimõiguste 
olukorra hindamistele, mida on vaja uue, edusammudest lähtuva käsitlusviisi 
nõuetekohaseks rakendamiseks ELi poliitikas;

31. peab kiiduväärseks ka tegevust, mida viiakse idapartnerluse algatuse raames ellu 
inimõiguste, demokraatia, põhivabaduste ja õigusriigi põhimõtte edendamiseks 
partnerriikides; kutsub Euroopa Liitu üles kasutama oma liikmesriikide autoritaarselt 
režiimilt demokraatlikule korrale ülemineku kogemust ning kandma neist kogemustest 
õpitu üle liidu idapartnerluse riikides elluviidavatesse konkreetsetesse ja 
tulemuspõhistesse programmidesse;

32. peab siiski kahetsusväärseks, et idapartnerluse poliitika võimaldab kohati väärtõlgendusi, 
kujunedes pigem kõikesallivuse ja andestuse ning idapartnerluse riikide suhtes sageli 
kehtivate topeltstandardite poliitikaks;

33. on jätkuvalt väga mures demokraatia, õigusriigi põhimõtte, põhivabaduste ja inimõiguste 
austamise puudumise pärast Valgevenes – ainsas Euroopa naaberriigis, mis ei osale täiel 
määral idapartnerluses ning Euronesti parlamentaarse assamblee töös –, eeskätt pärast 
2010. aasta presidendivalimisi, ning sellele järgnevat meeleavaldajate ja poliitilise 
opositsiooni vägivaldset mahasurumist, sealhulgas aktivistide kohtuprotsesse 2011. aastal, 
mis ei vastanud rahvusvahelistele normidele ning kus langetati ebaproportsionaalselt 
rangeid kohtuotsuseid; kiidab ELi ühtset reageerimist ELi diplomaatide Valgevenest 
väljasaatmisele 2012. aasta veebruaris; nõuab tungivalt, et liit ja kõik liikmesriigid jääksid 
oma Valgevene suunalises poliitikas sidusaks ja ühtseks ning jätkaksid poliitilise režiimi 
survestamist, kaasa arvatud sanktsioonide abil, ulatades samas kodanikuühiskonnale käe 
nt selliste vahendite abil nagu tõhusam viisalihtsustuskord ja suuremad haridusalased 
võimalused;

34. nõuab tungivalt, et EL rakendaks sama ühtseid meetmeid inimõiguste rikkumiste suhtes 
kõikides kolmandates riikides – nii partnerriikides kui ka riikides, millega ELil on vähem 
tihedad suhted; nõuab, et EL osutaks kõikjal ja alati häälekalt inimõiguste rikkumistele ja 
mõistaks need hukka, olenemata sellest, missugusel tasandil või kui strateegiliselt olulised 
on partnerlussuhted asjaomase riigiga;

ELi poliitika demokratiseerimise ja valimiste toetuseks

35. toob esile inimõiguste ja demokraatia teineteist tugevdava olemuse, sest just inimõiguste 
austamise kaudu loovad ühiskonnad rahumeelseks demokraatlikuks konkurentsiks 
vajaliku vaba poliitilise ruumi;

36. rõhutab, et valimiste ELi vaatlusmissioonide aruannete ja soovituste nõuetekohaseks 
järgimiseks on vaja kogu valimistsüklit hõlmavat pikaajalist käsitlusviisi; rõhutab, kui 
oluline on koostada realistlikud ja teostatavad soovitused ning tagada, et ELi 
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delegatsioonid neid soovitusi jälgivad; on seisukohal, et Euroopa Parlamendi alalised 
delegatsioonid ja parlamentaarsed ühisassambleed peaksid samuti täitma nende soovituste 
järgimises ning inimõiguste ja demokraatiaga seotud edusammude analüüsimises 
suuremat rolli;

37. kordab oma üleskutset nõukogule ja komisjonile töötada seoses iga valimiste ELi 
vaatlusmissiooniga välja poliitiline strateegia, millele kaks aastat pärast missiooni 
järgneks demokraatia edenemise hinnang, mis esitataks Euroopa Parlamendi iga-aastasele 
inimõiguste teemalisele arutelule, kus osaleb asepresident ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja;

38. tunneb heameelt Euroopa Parlamendi valimiste koordineerimisrühma jõulisema 
konsulteeriva rolli üle, mida täideti esimest korda 2011. aastal valimiste ELi 
vaatlusmissioonide määratlemisel ja kavandamisel; loodab, et Euroopa Parlamendi 
demokraatia toetamise tegevust tõhustatakse veelgi demokraatia toetamiseks ettenähtud 
haldusdirektoraadi loomisega laiendatud demokraatia toetamise ja valimiste 
koordineerimise rühma poliitilise järelevalve raames;

Inimõigustealased dialoogid ja konsultatsioonid kolmandate riikidega

39. tunnistab potentsiaali, mis peitub laiaulatuslikes inimõigustealastes dialoogides 
kolmandate riikidega, eeskätt kui nendega kaasneb inimõiguste valdkonna riigistrateegiate 
elluviimine; rõhutab, et dialooge ei tuleks siiski kasutada ära inimõigustealaste arutelude 
kõrvale tõrjumiseks;

40. väljendab veel kord oma muret püsivalt pettumust valmistava asjaolu pärast, et hulga 
inimõigustealaste dialoogide osas ei ole tehtud edusamme ning puuduvad läbipaistvad 
võrdlusandmed, mille abil tegelikult hinnata inimõiguste olukorra paranemist või 
halvenemist; märgib ära ELi jätkuvad raskused leppida kokku Hiina ja Venemaaga 
peetava dialoogi paremates tingimustes; kutsub hiljuti ametisse nimetatud ELi inimõiguste 
eriesindajat üles andma neile ja muudele dialoogidele uut hoogu;

41. on jätkuvalt pettunud, et Euroopa Parlamenti ei ole süstemaatiliselt kaasatud 
inimõigustealaste dialoogide, sealhulgas Venemaa ja Hiinaga peetavate dialoogide 
hindamisse; nõuab, et parlamendi juurdepääs neile hindamistele muudetaks ametlikuks, 
ning tuletab meelde, et inimõigusi käsitlevates ELi suunistes on märgitud, et „sellesse 
hindamisse kaasatakse kodanikuühiskond”;

ELi sanktsioonid ning inimõiguste ja demokraatia klauslid ELi lepingutes

42. peab kiiduväärseks ELi jõupingutusi lisada kõikidesse ELi poliitilistesse raamlepingutesse 
inimõiguste klausel, kuid nõuab veel kord, et kõik lepingulised suhted kolmandate 
riikidega – nii tööstus- kui ka arenguriikidega, ning sealhulgas valdkondlikud lepingud, 
kaubandus-, tehnilise või finantsabi lepingud – hõlmaksid eranditult selgesõnalisi 
klausleid inimõiguste ja demokraatia kohta;

43. kinnitab veel kord, et inimõiguste klausli järjepidev rakendamine lepingutes on suhetes 
Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel põhjapaneva tähtsusega; 
rõhutab, kui tähtis on vaadata uuesti läbi, kuidas liikmesriigid on teinud koostööd 
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diktatuuri represseerimisaparaadiga terrorismivastase võitluse nimel; toob sellega seoses 
välja, et hiljuti läbi vaadatud Euroopa naabruspoliitika peab keskenduma 
julgeolekusektori toetamisele ning eelkõige tagama selge vahetegemise luure ja 
õiguskaitse valdkonna ülesannete vahel; kutsub Euroopa välisteenistust, nõukogu ja 
komisjoni üles tõhustama koostööd piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või 
karistamise tõkestamise Euroopa komiteega ja muude asjakohaste Euroopa Nõukogu 
mehhanismidega kolmandates riikides elluviidavate terrorismivastase võitluse 
abiprojektide kavandamisel ja rakendamisel ning igas vormis peetavate terrorismivastase 
võitluse dialoogides kolmandate riikidega;

44. rõhutab, kui oluline on, et EL järgiks ja täidaks täielikult oma rahvusvahelisi kohustusi, 
rakendaks meetmeid ja välispoliitika vahendeid, nagu piinamist käsitlevad suunised ja 
inimõigustealased dialoogid, et olla usaldusväärsem oma nõudmistes inimõiguste klauslite 
range järgimise kohta assotsieerimislepingutes; rõhutab, kui oluline on, et EL nõuaks oma 
suurtelt liitlastelt nende endi siseriiklike ja rahvusvaheliste õigusaktide järgimist;

45. tunneb heameelt inimõigusi käsitlevas ELi tegevuskavas võetud kohustuse üle töötada 
välja meetod, mille abil analüüsida paremini inimõiguste olukorda kolmandates riikides 
seoses kaubandus- ja/või investeerimislepingute algatamise või sõlmimisega;

46. soovitab klausli usaldusväärsust ja ELi tegevuse prognoositavuse suurendamist silmas 
pidades, et klauslisse lisatakse poliitilised ja õiguslikud menetlusmehhanismid, mida 
kasutatakse taotluse korral peatada kahepoolne koostöö inimõiguste korduva ja/või 
süsteemse rikkumise tõttu, millega rikutakse rahvusvahelist õigust;

47. märgib, et EL töötab välja inimõiguste olukorra järelevalvemehhanismi, mis lisatakse ühe 
osana uutesse partnerlus- ja koostöölepingutesse ning muudesse kaubanduslepingutesse 
paljude riikidega; on mures, et need järelevalvemehhanismid ei ole piisavalt nõudlikud 
ega selgelt piiritletud ning see seab ohtu ELi aluslepingust lähtuva kohustuse edendada 
maailmas inimõigusi ja demokraatiat;

48. soovitab veel kord ELil võtta liidu sanktsioonide osas vastu süstemaatilisem poliitika, 
milles esitatakse selged kriteeriumid selle kohta, millal kasutatakse piiravaid meetmeid ja 
missuguseid sanktsioone tuleks kohaldada, ning mis hõlmavad läbipaistvaid 
võrdlusandmeid sanktsioonide tühistamise jaoks;

Sõnavabadus (sotsiaalmeedia/digitaalne vabadus)

49. märgib, et araabia kevad näitas, kuidas uus üleilmne info- ja kommunikatsioonistruktuur 
loob uusi kanaleid sõnavabaduse jaoks ja teeb võimalikuks ka uued poliitilise koondumise 
vormid, mis lähevad traditsioonilistest meetoditest kaugemale; kutsub ELi institutsioone 
ja liikmesriike üles rakendama uue tehnoloogia kasulikke võimalusi ELi välispoliitikas 
ning tegelema interneti tsensuuri ja surve ohuga; tunneb heameelt selle üle, et 2011. aasta 
detsembris algatati strateegia „No disconnect”, et töötada välja vahendid, mis 
võimaldavad ELil vajaduse korral aidata kodanikuühiskonna organisatsioonidel ja 
tavakodanikel tulla toime elektroonilisele kommunikatsioonitehnoloogiale, sealhulgas 
internetile juurdepääsu meelevaldse katkestamisega;

50. tunnistab, et suurenev sõltuvus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristust tekitab 
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tõenäoliselt rahvusvahelisel tasandil uusi kaitsetuid kohti ja julgeolekuprobleeme; tuletab 
siiski meelde, et paljud detsentraliseeritud omadused, mis tekitavad internetist 
küberjulgeoleku probleemi, on ka need samad põhjused, miks on internet võimas tööriist 
repressiivsete režiimide all elavate inimõiguste kaitsjate jaoks; rõhutab seepärast, kui 
oluline on selge inimõiguste mõõtmega, sealhulgas inimõigustega seotud tagajärgede 
mõjuhinnangut hõlmav laiahaardeline küberjulgeoleku poliitiline käsitus küberjulgeoleku, 
küberkuritegevuse vastase võitluse, interneti haldamise ja muude selle valdkonna ELi 
poliitikaga seotud poliitikameetmete ja programmide väljatöötamisel;

51. tunneb heameelt inimõigusi käsitlevas ELi tegevuskavas võetud kohustuse üle töötada 
välja uued avalikud suunised internetisisese ja -välise sõnavabaduse kohta, sealhulgas 
blogijate ja ajakirjanike kaitsmise kohta;

52. täheldab murelikult OSCE piirkonna ajakirjanike ja meediatöötajate vastaste rünnakute ja 
nende hirmutamise muret tekitavat suundumust; nõuab, et liidu partnerite ja muude 
riikidega peetavates dialoogides tõhustaks EL jõupingutusi nende inimeste julgeoleku 
parandamiseks;

53. väljendab muret teadete pärast teatud ELi ettevõtete kohta, kes teevad koostööd 
autoritaarsete režiimidega, pakkudes neile kohalike seaduste järgimise ettekäändel tasuta 
piiramatut juurdepääsu oma võrkudele ja andmebaasidele, nagu tegi Rootsi-Soome 
ettevõte TeliaSonera mitmes endises Nõukogude Liidu riigis; on veendunud, et Euroopa 
ettevõtete püüdlustes laiendada välismaal oma turge ei tohiks kunagi seada ohtu 
inimõiguste kaitset;

ELi toetus kodanikuühiskonnale ja inimõiguste kaitsjatele

54. toonitab, et tugeva ja aktiivse kodanikuühiskonna arendamine on põhitegur, mis teeb 
võimalikuks demokraatia edenemise ja inimõiguste parema kaitse; märgib, et 
kodanikuühiskond aitas oluliselt kaasa araabia kevade ajaloolistele muutustele;

55. tunnustab ELi jõupingutusi suurendada kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamist; 
väärtustab eriti Euroopa Liidu suutlikkust tegeleda kodanikuühiskonnaga otse 
demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi kaudu; peab siiski 
kahetsusväärseks, et ELil puudub jõulisem süstemaatiline poliitika, millega veenda 
partnerriike kaotama lubamatud õiguslikud ja halduslikud piirangud, mis piiravad 
universaalset kogunemis- ja ühinemisvabadust; nõuab selliste poliitiliste suuniste 
väljatöötamist;

56. kinnitab veel kord oma toetust demokraatliku omavastutuse kontseptsiooni rakendamisele 
ELi arengukoostöös ning peab kodanikuühiskonna rolli selles kontekstis ülioluliseks; 
rõhutab, et kõik ELi töötajad peaksid tegema oma lähetusriigi kodanikuühiskonnaga 
tihedat koostööd;

57. peab kahetsusväärseks, et inimõiguste kaitsjate tagakiusamine ja kõrvaletõrjumine on 
jätkuvalt laialt levinud suundumus Hiinas, Venemaal ja kõikides muudes riikides, mis 
endiselt peavad kõrgeid inimõiguste standardeid ELi, ÜRO ja üleilmsete inimõiguste 
organisatsioonide pealesurumiseks; peab kahetsusväärseks, et tegutsemisõigusest 
ilmajäetud Hiina advokaate ning poliitiliselt tagakiusatud ajakirjanikke ja meediatöötajaid 
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peetakse riigi siseküsimuseks;

58. peab kahetsusväärseks ELi aastaaruande üldhinnangut, mille kohaselt väheneb paljudes 
riikides demokraatlik õigusruum ning kodanikuühiskond üldiselt ja eelkõige inimõiguste 
kaitsjad langevad aina sagedamini mahasurumise ohvriteks ning põhivabadusi rikutakse 
endiselt massiliselt;

59. tunneb heameelt ELi kaasrahastatud ÜRO Peaassamblee kolmanda komitee 2011. aasta 
novembri resolutsiooni üle, milles käsitletakse inimõiguste kaitsjaid, ELi-poolse avaliku 
toetuse üle ÜRO inimõiguste kaitsjate eriesindajale ning asjakohaste piirkondlike 
mehhanismide üle, millega kaitsta inimõiguste kaitsjaid;

60. toetab kavatsusi luua demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi raames 
vabatahtlik Euroopa algatus, et pakkuda ajutist varjupaika neile inimõiguste kaitsjatele, 
kel on tarvis kiiresti oma päritoluriigist ümber asuda; rõhutab, et see algatus tuleks ellu 
viia viisil, mis täiendaks juba olemasolevaid varjupaigasüsteeme;

61. märgib, et kõige lähemalt puutuvad ohtudega kokku inimõiguste kaitsjad, kes töötavad 
kõrvalistes piirkondades ja konfliktialadel ning on ELi töötajatega kõige vähem kontaktis; 
nõuab, et kõik ELi delegatsioonid töötaksid välja kohalikud inimõiguste strateegiad, et 
hoida kohapeal tegutsevate inimõiguste kaitsjatega korrapäraselt sidet ning pakkuda neile 
vajalikku abi ja kaitset, nagu nähakse ette inimõiguste kaitsjaid käsitlevates ELi suunistes;

62. rõhutab, kui oluline on see, et EL tegutseks ennetavalt (reageerimine ja ohus olevate 
inimõiguste kaitsjate toetamine; inimõiguste kaitsjate kohtuprotsesside vaatlemine; kiire, 
häälekas ja nähtav reageerimine sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabaduse piirangutele) 
ning pakuks süstemaatiliselt inimõiguste kaitsjatele ja/või nende perekondadele teavet 
nende huvides võetud meetmete kohta, nagu nähakse ette inimõiguste kaitsjaid 
käsitlevates ELi suunistes;

ELi tegevus surmanuhtluse vastu

63. kinnitab veel kord oma kindlat surmanuhtluse vastast seisukohta kõikidel juhtudel ja 
kõikide asjaolude korral ning toetab jõuliselt ELi jõupingutusi esitada ÜRO Peaassamblee 
67. istungjärgul kindel resolutsioon surmanuhtluse suhtes kehtestatava moratooriumi 
kohta, pidades silmas ka eesmärki koguda enne surmanuhtluse vastast maailmakongressi 
hoogu;

64. tunneb heameelt inimõiguste organisatsioonide hinnangu üle, mille kohaselt näitab 
surmanuhtluse kasutamine 2011. aastal üldist suundumust selle kaotamise poole; peab 
siiski kahetsusväärseks, et Iraanis, Iraagis ja Saudi Araabias suurenes hukkamiste arv 
märkimisväärselt; väljendab tõsist pettumust Hiina keeldumise pärast avalikustada 
usaldusväärne teave riigis kasutatud surmanuhtluse ja hukkamiste kohta, mis Amnesty 
Internationali hinnangul ulatub tuhandetesse; tunneb heameelt surmanuhtluse kaotamise 
üle USAs Illinoisi osariigis, kuid peab kahetsusväärseks, et USA hukkab jätkuvalt inimesi, 
vaatamata sellele, et tegemist on ainsa G8 riigiga, kes 2011. aastal nii toimib; tuletab 
murega meelde, et Valgevene on ainus Euroopa riik, kus surmanuhtlus on jätkuvalt 
kasutusel; nõuab tungivalt, et oma dialoogides nimetatud riikidega tõstataksid EL ja 
liikmesriigid järjekindlalt selle küsimuse;
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Piinamine ning muu julm, ebainimlik ja inimväärikust alandav kohtlemine või karistamine

65. peab kiiduväärseks, et vastu on võetud ajakohastatud suunised kolmandatele riikidele 
suunatud ELi poliitika kohta seoses piinamise ning muu julma, ebainimliku ja 
inimväärikust alandava kohtlemise või karistamisega; tuletab siiski meelde, et tõelise 
edasimineku saavutamiseks ELi poliitikas tuleb saada üle teadlikkuse tõstmise ja 
elluviimisega seotud probleemidest;

66. rõhutab, kui oluline on siduda ELi suunised ÜRO piinamisvastase konventsiooni 
fakultatiivprotokolli tingimuste rakendamisega, pöörates erilist tähelepanu riiklikele 
ennetusmehhanismidele;

67. peab kahetsusväärseks, et psühhiaatria poliitiline kuritarvitamine on jätkuvalt valulik 
probleem paljudes riikides, sealhulgas Venemaal, kus on kasutatud vägivaldseid 
psühhiaatrilisi meetodeid antidemokraatlike režiimide toetamiseks, püüdes hirmutada ja 
peatada ühiskonna teisitimõtlevat osa ja üksikisikuid; rõhutab murega, et sellise 
suundumusega kaasneb ebamäärases ja raskesti märgatavas vormis piinamine, sealhulgas 
psühholoogiline terror ja vanglatingimuste halvendamine;

68. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on ÜRO eriraportööri 5. augusti 2011. aasta raport 
(A/66/268), mis käsitleb piinamist ja muud julma, ebainimlikku ja inimväärikust 
alandavat kohtlemist või karistamist ning milles keskendutakse üksikvangistuse 
avaldatavatele mõjudele, sealhulgas selle meetodi kasutamisele psühhiaatriakliinikutes; 
väljendab tõsist muret eri riikidest pärit andmete pärast, mille alusel kasutatakse 
psühhiaatriahaiglaid tegelikult kinnipidamiskeskustena; kutsub asepresidenti ja liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ning Euroopa välisteenistust üles 
pöörama sellele probleemile asjakohast tähelepanu;

69. väljendab muret piinamisohvrite rehabilitatsioonikeskuse edasise toimimise pärast; kutsub 
Euroopa välisteenistust ja komisjoni talitusi ületama oma töös välis- ja sisepoliitika 
eraldusjoon, et halduspädevusega seotud eelarveread ei seaks ohtu ELi toetust 
rehabilitatsioonikeskustele nii liidus kui ka väljaspool liitu;

Ühiskonnarühmade diskrimineerimine

70. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et homoseksuaalsus on jätkuvalt karistatav 78 riigis, 
millest viies karistatakse selle eest surmanuhtlusega; kutsub neid riike viivitamata 
lõpetama homoseksuaalusse käsitamise kuriteona, vabastama seksuaalse sättumuse tõttu 
vangistatud ning neid mitte hukkama; kutsub Euroopa välisteenistust üles kasutama 
homo-, bi- ja trans- ja interseksuaalide (LGBTI) õiguste kaitsmiseks täiel määral ära 
LGBT inimõiguste igakülgse edendamise ja kaitsmise vahendit; kutsub nõukogu üles 
tegema tööd selle valdkonna siduvate suuniste nimel; kutsub Euroopa välisteenistust ja 
liikmesriike üles toetama LGBTI hulka kuuluvate inimeste inimõiguste kaitsjaid riikides, 
kus nad on ohus, ning kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat väljendama jätkuvalt 
Euroopa Liidu kindlat pühendumist võrdsusele ja mittediskrimineerimisele seksuaalse 
sättumuse, soolise identiteedi ja soolise eneseväljenduse alusel kogu maailmas, sealhulgas 
käivitades ja toetades temaatilisi algatusi kahepoolsel, rahvusvahelisel ja ÜRO tasandil; 
kordab oma üleskutset komisjonile avaldada tegevuskava, milles käsitletakse võrdsust 
seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel;
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71. mõistab hukka jätkuvad inimõiguste rikkumised, mis pannakse toime kastikuuluvuse 
alusel diskrimineeritud inimeste suhtes ning mis hõlmavad võrdsuse eitamist ja 
õiguskaitse kättesaadavuse keelamist, jätkuvat eraldatust ja kastikuuluvusest põhjustatud 
takistusi elementaarsete inimõiguste teostamisel; nõuab, et nõukogu, Euroopa 
välisteenistus ja komisjon võtaksid võimaluse korral ühised meetmed kastipõhise 
diskrimineerimise vastu, sealhulgas inimõigusi käsitlevates ELi teatistes, raamistikes ning 
riigipõhistes strateegiates ja dialoogides;

72. märgib murega, et eriti ohustab diskrimineerimine põlisrahvaid ning nad on poliitiliste, 
majanduslike ja keskkonnaga seotud muutuste ja häirete ees eriti kaitsetud; märgib, et 
enamik neist elab allpool vaesuspiiri ning neil on vähene või puudub üldse võimalus 
esindatuseks ning juurdepääs nii poliitilisele otsustamisele kui ka õigussüsteemidele; on 
eriti mures teadaolevate laiaulatuslike maahõivamiste, sundümberasustamiste ning 
relvakonfliktist põhjustatud inimõiguste rikkumiste pärast;

Naised ja lapsed relvakonfliktides

73. hindab seda, et ELi poliitikas keskendatakse tähelepanu naisi, rahu ja julgeolekut 
käsitlevate resolutsioonide rakendamise ülesandele, mida tõendab Euroopa Liidu 
Nõukogus 13. mail 2011 vastu võetud 2011. aasta aruanne ELi näitajate kohta töötamaks 
välja terviklik lähenemisviis naisi, rahu ja julgeolekut käsitlevate ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1325 ja 1820 rakendamiseks ELis; tunneb heameelt 
poliitiliste meetmete pärast, mille EL on võtnud laste ja relvakonfliktidega tegeleva ÜRO 
peasekretäri eriesindaja mandaadi pikendamiseks ÜRO Peaassamblees; jagab ühist 
julgeoleku- ja kaitsepoliitikat käsitlevates nõukogu 1. detsembri 2011. aasta järeldustes 
väljendatud seisukohta, et püsiva ja süstemaatilise tähelepanu pööramine inimõiguste, soo 
ja relvakonfliktidest mõjutatud lastega seotud aspektidele peaks olema kõikide ÜJKP 
missioonietappide peamine kaalutlus;

74. tunnistab, et konkreetsed edusammud relvakonfliktidesse sattunud naiste ja laste olukorra 
parandamisel sõltuvad sageli selgete ja ühtsete vastutusstruktuuride loomisest 
tsiviilkontrolli all olevates sõjaväe-ja julgeolekuteenistustes; nõuab seepärast tungivalt, et 
asjakohased ELi institutsioonid taotleksid ja rakendaksid tõhusamaid meetodeid, millega 
reformida julgeolekusektorit konfliktiriikides või konflikti üle elanud riikides, pöörates 
selle raames suurt tähelepanu naiste ja laste õigustele; kutsub Euroopa välisteenistust ja 
komisjoni üles võtma seda arvesse julgeolekusektori reformideks ette nähtud 
välisabivahendite kavandamisel ja rakendamisel;

Naiste õigused

75. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks oma meetmeid, millega teha lõpp naiste suguelundite 
moonutamisele, varastele ja sundabieludele ning soolisel valikul põhinevatele abortidele; 
nõuab, et need poliitikameetmed kuuluksid lahutamatult ELi arengukoostöö käsituse 
juurde; toonitab, kui oluline on piisav juurdepääs meditsiinilistele vahenditele ning 
seksuaal-ja reproduktiivtervist hõlmav teave naiste heaolu jaoks kõikides riikides;

76. nõuab tungivalt, et osana naistevastase vägivalla vastu võitlemise üldisest strateegiast, mis 
hõlmab naiste suguelundite moonutamise probleemile suunatud hoolsuskohustuse 
põhimõttele vastavat ELi tegevuskava, pööraksid komisjon ja Euroopa välisteenistus 
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naiste suguelundite moonutamise probleemile erilist tähelepanu; julgustab Euroopa 
välisteenistust ja liikmesriike tegelema jätkuvalt naiste suguelundite moonutamise 
probleemiga poliitiliste dialoogide raames, mida peetakse partnerriikidega, kus seda tava 
ikka veel rakendatakse, ning kaasama nendesse dialoogidesse inimõiguste kaitsjad, kes 
tegutsevad juba selle tava lõpetamise nimel, sellest tavast otseselt mõjutatud tüdrukud ja 
naised, kogukonnaliidrid, usujuhid, õpetajad, tervishoiutöötajad ning kohaliku ja riigi 
tasandi ametnikud; rõhutab, et osana oma meetmetest, mille abil rakendada inimõigusi ja 
demokraatiat käsitlevat ELi strateegilist raamistikku, peab Euroopa välisteenistus töötama 
välja naiste suguelundite moonutamise probleemile suunatud konkreetse vahendi;

77. märgib, et oma eesistujariikide kolmiku programmis lubasid Poola, Taani ja Küpros 
toetada aktiivselt algatusi, mille raames tehakse jõupingutusi naistevastase vägivalla, 
koduvägivalla ja naiste suguelundite moonutamise, eeskätt selle piiriüleste aspektidega 
võitlemiseks; kinnitab selle küsimusega seoses vajadust sidususe järele ELi sise- ja 
välispoliitikas ning nõuab tungivalt, et komisjon peaks esmatähtsaks naiste ja tüdrukute 
vastase vägivalla lõpetamist, eraldades selleks vajalikud rahalised vahendid, millega 
toetada sihipäraseid ja uuenduslikke programme nii ELis kui ka kolmandates riikides;

Lapse õigused

78. tuletab meelde Lissaboni lepingus võetud konkreetset kohustust keskenduda ELi 
välispoliitikas laste õigustele; märgib, et ÜRO lapse õiguste konventsiooni peaaegu 
üleilmne vastuvõtmine loob eriti kindla rahvusvahelise õigusliku aluse, millelt järgida 
selle valdkonna edumeelset poliitikat;

79. tunnustab komisjoni teatist „Lapse õigusi käsitlev ELi tegevuskava”, milles on lõimitud 
nii sise- kui ka välispoliitika eesmärgid ühtsesse poliitikadokumenti; rõhutab siiski, kui 
oluline on jälgida selle tulemuslikku rakendamist;

80. toetab kavatsusi arendada edasi arengukoostöö õiguspõhiseid meetmeid, nagu on märgitud 
inimõigusi käsitlevas ELi strateegilises tegevuskavas; toonitab pikaajaliste kestlike 
edusammude tagamiseks selle kiireloomulisust laste õiguste puhul;

Usu- ja veendumusvabadus

81. on endiselt sügavalt mures asjaolu pärast, et paljudes maailma piirkondades esineb ikka 
veel usul ja veendumustel põhinevat diskrimineerimist ning teatud usukogukondadesse, 
sealhulgas usuvähemustesse kuuluvatel inimestel ei lubata jätkuvalt kasutada oma 
inimõigusi; tunneb erilist muret olukorra pärast Hiinas, kus inimesi, kes viljelevad oma 
usku väljaspool ametlikult heakskiidetud raamistikku, sealhulgas kristlasi, muslimeid, 
budiste ja Falun Gongi õpetuste järgijaid, ohustab sageli tagakiusamine; nõuab tungivalt, 
et Hiina ratifitseeriks kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti, nagu 
lubatud; nõuab tungivalt, et Hiina ametivõimud peataksid Tiibeti budismi, kultuuri ja 
traditsiooni kahjustavate poliitikameetmete kasutamise ja seejärel muudaksid neid 
meetmeid tiibetlastega tegelikult konsulteerimise kaudu;

82. rõhutab, et ELi välispoliitika raames on vaja usu- ja veendumusvabaduse õiguse 
edendamise vahendit; märgib, et see vahend peaks hõlmama usu- ja veendumusvabaduse 
õigusega seotud vajalike vabaduste kontrollnimekirja, et hinnata olukorda, ning 
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metoodikat, mille abil teha kindlaks usu- ja veendumusvabaduse rikkumised; julgustab 
Euroopa välisteenistust kaasama vahendi ettevalmistustöösse kodanikuühiskonna 
organisatsioonid;

83. rõhutab, et inimõigusi käsitlev rahvusvaheline õigus tunnustab usu- ja 
veendumusvabadust olenemata registristaatusest, seega ei tohiks registreerimine olla 
üksikisiku jaoks oma usuliste veendumuste teostamiseks kohustuslik eeltingimus; märgib 
lisaks murega, et Hiinas tuleb munkadel ja nunnadel end riigiasutuses registreerida ja 
tegutseda valitsuse kontrollitavate haldusnõukogude alluvuses, mis piirab nende usulist 
autonoomiat ja tegevust;

84. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele, 
ÜRO-le, Euroopa Nõukogule ning käesolevas resolutsioonis nimetatud riikide ja 
territooriumide valitsustele.


