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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vuosittaisesta ihmisoikeus- ja demokratiaraportista 2011 sekä Euroopan unionin 
ihmisoikeuspolitiikasta
(2012/2145(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ulkoasiain neuvoston 25. kesäkuuta 2012 antaman raportin 
ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa vuonna 2011,

– ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta 
ihmisoikeuksista maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, mukaan 
luettuina vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan1,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategisen kehyksen ja 
toimintasuunnitelman (11855/12) sellaisena kuin ulkoasiain neuvoston sen hyväksyi 
25. kesäkuuta 2012,

– ottaa huomioon Euroopan unionin ihmisoikeuksien erityisedustajan nimittämisestä 
25. heinäkuuta 2012 tehdyn neuvoston päätöksen 2012/440/YUTP,

– ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
Euroopan komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle 12. joulukuuta 2011 antaman 
yhteisen tiedonannon "Ihmisoikeudet ja demokratia keskeisenä osana EU:n ulkoisia 
toimia – kohti tehokkaampaa lähestymistapaa" (COM(2011)0886),

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat,

– ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnosta 8. heinäkuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman2,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 3. toukokuuta 2011 antaman 
päätöslauselman 65/276 Euroopan unionin osallistumisesta Yhdistyneiden kansakuntien 
työhön,

– ottaa huomioon 17. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n tuesta 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle: vastaukset haasteisiin ja ongelmien 
ratkaiseminen3, Kampalassa (Uganda) 31. toukokuuta–11. kesäkuuta 2011 järjestetyn 
seurantakonferenssin sekä EU:n sitoumukset,

– ottaa huomioon Kansainvälisestä tuomioistuimesta 21. maaliskuuta 2011 annetun 
neuvoston päätöksen 2011/168/YUTP4 ja tarkistetun toimintasuunnitelman,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0126.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0280.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0507.
4 EUVL L 76, 22.3.2011, s. 56.
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– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan 
naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta1,

– ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
Euroopan komission Eurooppa-neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 8. maaliskuuta 2011 antaman yhteisen 
tiedonannon "Demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävä kumppanuus eteläisen 
Välimeren maiden kanssa" (COM(2011)0200),

– ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
komission 25. toukokuuta 2011 antaman yhteisen tiedonannon "Uusi strategia 
muutostilassa olevia naapurimaita varten" (COM(2011)0303),

– ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2012 neuvostolle antamansa suosituksen järjestelyistä 
eurooppalaisen demokratiarahaston mahdollista perustamista varten,

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman demokratiakehitystä 
edistävästä EU:n ulkopolitiikasta2,

– ottaa huomioon 2. helmikuuta 2012 antamansa suosituksen neuvostolle johdonmukaisesta 
politiikasta sellaisia hallintoja kohtaan, joihin EU soveltaa rajoittavia toimenpiteitä, niiden 
johtajien harjoittaessa henkilökohtaisiin ja kaupallisiin etuihinsa liittyvää toimintaa EU:n 
rajojen sisällä3,

– ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 16. toukokuuta 2011 päivätyn mielipiteen- ja 
ilmaisunvapauden edistämistä ja suojelua koskevan kertomuksen (A/HRC/17/27), jossa 
korostetaan kansainvälisten mielipiteen- ja ilmaisunvapautta koskevien 
ihmisoikeusnormien sovellettavuutta internetiin viestintävälineenä,

– ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 28. heinäkuuta 2011 päivätyn kertomuksen 
(A/66/203) ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 21. joulukuuta 2010 antaman päätöslauselman 
(A/RES/65/206) kuolemanrangaistuksen käyttöä koskevasta moratoriosta, 

– ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 5. elokuuta 2011 päivätyn välikertomuksen 
kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai 
rangaistuksesta (A/66/268) ja eristämisestä, mukaan luettuina psykiatriset hoitolaitokset,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1325, 1820, 1888, 1889 ja 
1960 naisista, rauhasta ja turvallisuudesta,

– ottaa huomioon neuvoston 13. toukokuuta 2011 hyväksymän kertomuksen EU:n 
indikaattoreista, jotka liittyvät kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmien 1325 ja 1820 täytäntöönpanoon,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0576.
2 EUVL C 291E, 4.10.2011, s. 171.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0018.
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– ottaa huomioon neuvoston 1. joulukuuta 2011 antamat päätelmät yhteisestä turvallisuus-
ja puolustuspolitiikasta, 

– ottaa huomioon komission 13. lokakuuta 2011 päivätyn tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
aiheesta "EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: muutossuunnitelma" 
(KOM(2011)0637),

– ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ministerineuvosto hyväksyi 7. huhtikuuta 2011 
yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi,

– ottaa huomioon lapsen oikeuksia koskevat Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmat, 
viimeisimpänä 4. huhtikuuta 2012 annetun päätöslauselman,

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 17. kesäkuuta 2011 antaman 
päätöslauselman ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-
identiteetistä, 

– ottaa huomioon, että Euroopan unioni liittyi 22. tammikuuta 2011 YK:n yleissopimukseen 
vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka on ensimmäinen YK:n 
ihmisoikeusyleissopimus, jonka Euroopan unioni on ratifioinut alueellisen integraation 
organisaationa,

– ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2011 antamat päätelmät uskontoon ja uskoon 
perustuvasta suvaitsemattomuudesta, syrjinnästä ja väkivallasta,

A. ottaa huomioon, että perussopimukset velvoittavat unionin perustamaan ulkoisen 
toimintansa demokratian ja oikeusvaltion periaatteisiin, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien yleismaailmallisuuteen ja jakamattomuuteen, ihmisarvon 
kunnioittamiseen, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteisiin sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamiseen;

B. ottaa huomioon, että oikeus, oikeusvaltion periaate, vastuunalaisuus ja riippumaton 
oikeuslaitos ovat ihmisoikeuksien suojelun välttämättömiä elementtejä;

C. ottaa huomioon, että demokratialla voidaan parhaiten turvata ihmisoikeudet ja 
perusvapaudet, kaikkien ryhmien suvaitseminen yhteiskunnassa ja kaikkien yksilöiden 
yhtäläiset mahdollisuudet;

D. ottaa huomioon, että arabikevään opetusten on edelleen vauhditettava EU:n politiikkojen 
tarkastelua ja parantamista muun muassa ihmisoikeuksien puolustajien, kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden, kolmansien maiden kanssa käytävän ihmisoikeusvuoropuhelun 
ja sosiaalisen median alalla;

E. ottaa huomioon, että sekä hallitukset että valtiosta riippumattomat toimijat syyllistyvät 
monessa maailman maassa yhä useammin uskonnon tai uskon vapauden rikkomuksiin, 
mikä johtaa syrjintään, suvaitsemattomuuteen ja väkivaltaan tiettyjä henkilöitä ja 
uskonnollisia yhteisöjä kohtaan, mukaan luettuna uskonnollisten vähemmistöjen edustajat;



PE494.800v01-00 6/19 PR\911732FI.doc

FI

F. ottaa huomioon, että vuosittaisen ihmisoikeus- ja demokratiaraportin sekä EU:n asiaa 
koskevan politiikan ei pitäisi ainoastaan merkitä menneiden saavutusten ja virheiden 
arviointia ja tarkastelua vaan toimia myös strategia-asiakirjana tulevaisuutta varten; ottaa 
huomioon, että kunkin vuosittaisen raportin olisi ihanteellisessa tapauksessa 
kouriintuntuvasti ja säännöllisesti osaltaan parannettava EU:n ihmisoikeuspolitiikkaa 
maailmassa;

EU:n vuosittainen raportti 2011 

1. pitää tervetulleena EU:n vuosittaisen ihmisoikeus- ja demokratiaraportin 2011 
hyväksymistä; pitää myönteisenä, että komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja 
pystyi esittämään vuosittaisen raportin parlamentin kesäkuun istunnossa ja siten 
palaamaan normaaliin käytäntöön;

2. panee merkille viime vuosina saavutetut edistysaskeleet vuosittaisen raportin 
kehittämisessä mutta korostaa, että parantamisen varaa on edelleen; kehottaa jälleen 
järjestelmällisempään lähestymistapaan ja EU:n politiikan onnistumisen analyysiin; pitää 
tärkeänä tämänsuuntaisena askeleena sitä, että EU:n ihmisoikeustoimintasuunnitelmassa 
sitouduttiin 25. kesäkuuta 2012 esittämään vuosittaisessa raportissa, miten EU on 
onnistunut saavuttamaan ihmisoikeusstrategiansa tavoitteet; suosittelee, että maakohtaista 
osuutta kehitetään käyttämällä indeksejä ja vertailuarvoja apuna ihmisoikeuksia koskevien 
maakohtaisten strategioiden seurannassa;

3. pyytää korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa kuulemaan aktiivisesti ja 
järjestelmällisesti Euroopan parlamenttia tulevien vuosikertomusten laadinnassa ja 
raportoimaan tavasta, jolla Euroopan parlamentin päätöslauselmat on otettu huomioon;

Yleistä

4. pitää tervetulleena, että 25. kesäkuuta 2012 hyväksyttiin EU:n strateginen 
ihmisoikeuskehys; kehottaa EU:n toimielimiä yhteistyöhön sen asianmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi, jotta voidaan uskottavalla tavalla täyttää EU:n 
perussopimusten velvoite noudattaa ihmisoikeuksiin, demokraattisiin arvoihin ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvaa ulkopolitiikkaa periaatteellisella ja horjumattomalla 
tavalla;

5. kehottaa neuvostoa, komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa ja parlamenttia läheiseen 
yhteistyöhön pantaessa täytäntöön johdonmukaista, kunnianhimoista ja tehokasta EU:n 
ihmisoikeuspolitiikkaa maailmassa tämän strategisen kehyksen pohjalta;

6. suosittelee, että neuvosto ja Euroopan ulkosuhdehallinto suorittavat uuden 
ihmisoikeuspaketin ja erityisesti toimintasuunnitelman väliarvioinnin; vaatii, että 
parlamentti ja kansalaisyhteiskunta tulevat kattavasti ja säännöllisesti kuulluiksi tässä 
prosessissa;

7. pitää tervetulleena, että ihmisoikeuksia varten on asetettu EU:n temaattinen erityisedustaja 
(EUSR) ja että Brysseliin suunnitellaan perustettavaksi neuvoston ihmisoikeustyöryhmä 
(COHOM); odottaa niiltä tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa;
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8. odottaa, että COHOM parantaa yhteistyötä neuvoston perusoikeustyöryhmän (FREMP) 
kanssa, jotta voidaan ratkaista EU:n ulkoisen ja sisäisen ihmisoikeuspolitiikan 
johdonmukaisuutta koskeva kysymys; korostaa, että johdonmukaisuus on tärkeää, jotta 
vältetään kaksoisstandardien käyttöä koskevat syytökset, tuetaan Euroopan unionin 
poliittista uskottavuutta ja osoitetaan aitoa kunnioitusta ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisuutta kohtaan;

9. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa, neuvostoa 
ja komissiota tehokkuuden nimissä varmistamaan, että kolmansien maiden ihmisoikeus- ja 
demokratiatilanteiden vertailuun, valvontaan ja arviointiin tällä hetkellä käytetyt tai 
suunnitteilla olevat toimet ja menetelmät ovat keskenään johdonmukaisia; näihin kuuluvat 
muun muassa: laajentumis- ja naapuruuspolitiikkaa koskevien edistymiskertomusten 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevat jaksot; Euroopan naapuruuspolitiikkaa ja 
eteläisen Välimeren politiikkaa varten asetettujen ihmisoikeus- ja demokratiaperiaatteiden 
("enemmällä enemmän") arviointi; ihmisoikeuksien suunniteltu sisällyttäminen 
lainsäädännöllisten ja ei-lainsäädännöllisten ehdotusten ja kauppasopimusten 
vaikutustenarviointeihin, mukaan luettuina ihmisoikeuksien valvontamekanismit 
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa ja assosiointisopimuksissa; komission aikomus 
sisällyttää ihmisoikeustilanteen arviointi osaksi EU:n tukijärjestelyjen toteuttamista 
erityisesti budjettituen osalta; vahvistettu valvontamekanismi, jolla tarkastellaan 
ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanoa GSP+-maissa; EU:n vaalitarkkailuryhmien 
kertomusten seurannan systematisointia koskeva tavoite; neuvoston keskittyminen 
YTPP-operaatioista laadittavissa yhteenvetoasiakirjoissa vertailuarvoihin sekä siihen, että 
on jatkuvasti ja säännöllisesti otettava huomioon seikat, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, 
sukupuoleen ja lapsiin aseellisissa konflikteissa;

10. pitää myönteisenä paikallisten ihmisoikeusstrategioiden hyväksymistä yksittäisiä maita 
varten keinona panna EU:n politiikkoja täytäntöön asianmukaisimmalla ja 
tehokkaimmalla tavalla; tunnustaa, että EU:n paikallisilla edustustoilla on avainrooli 
kehitettäessä ja seurattaessa erityisoloihin räätälöityjä maakohtaisia strategioita, mutta 
korostaa, että Euroopan ulkosuhdehallinnolla on koordinointivastuu varmistettaessa, että 
ihmisoikeuksia koskevassa strategisessa kehityksessä ja EU:n suuntaviivoissa määritellyt 
EU:n ihmisoikeuspolitiikan painopisteet pannaan johdonmukaisesti täytäntöön; korostaa, 
että on tärkeää saattaa valmiiksi ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevien polttopisteiden 
verkosto EU:n edustustoissa ja YTPP-operaatioissa; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita omaksumaan parhaana 
käytäntönä menetelmän, jossa ihmisoikeuskysymyksiä käsitellään paikallisesti EU:n 
edustustojen ja EU:n jäsenvaltioiden suurlähetystöjen kesken muodostettujen 
ihmisoikeustyöryhmien kautta; tukee Euroopan ulkosuhdehallinnon pyrkimystä tarjota 
ihmisoikeus- ja demokratiakoulutusta Euroopan ulkosuhdehallinnon, komission ja EU:n 
edustustojen henkilöstölle sekä YTPP-operaatioihin osallistuvalle henkilöstölle;

EU:n toimet Yhdistyneissä kansakunnissa

11. pitää tervetulleena EU:n pyrkimyksiä tukea ja vireyttää ihmisoikeustyötä YK:n 
järjestelmässä, mukaan luettuna YK:n ihmisoikeusneuvoston tarkastelun päättäminen 
vuonna 2011; korostaa, että on edelleen tärkeä tukea ihmisoikeuskomissaarin toimiston 
riippumattomuutta sekä temaattisten ja maakohtaisten YK:n ihmisoikeusraportoijien 
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roolia; pitää merkittävänä, että Euroopan unioni liittyi 22. tammikuuta 2011 YK:n 
yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka on ensimmäinen YK:n 
ihmisoikeusyleissopimus, jonka Euroopan unioni on ratifioinut oikeudellisena toimijana;

12. pitää myönteisenä, että EU:n jäsenvaltiot ovat osoittaneet johtajuutta tukiessaan YK:n 
ihmisoikeusjärjestelmän uskottavuutta osoittamalla yhteisesti pysyvän kutsun kaikille 
YK:n ihmisoikeuksia koskeville erityistoimenpiteille, käynnistämällä YK:n 
ihmisoikeusneuvoston Libyaa koskevan erityisistunnon, jossa tehtiin historiallinen 
ehdotus Libyan erottamiseksi ihmisoikeusneuvostosta, ja omaksumalla johtavan aseman 
ponnisteluissa, jotka johtivat Syyrian ihmisoikeustilanteen riippumattoman 
tutkintakomission asettamiseen;

13. tunnustaa, että EU:lla on kykyä muiden mukaansaamiseen ja luovaan yhteenliittymien 
rakentamiseen, mistä ovat esimerkkeinä EU:n toimet, jotka raivasivat tietä sille, että 
hyväksyttiin ihmisoikeusneuvoston uraauurtava päätöslauselma ihmisoikeuksista, 
sukupuolisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä, joka sai tukea kaikkien 
alueiden mailta, sekä Genevessä ja New Yorkissa tapahtunut konsensuksen rakentaminen, 
joka liittyi tarpeeseen torjua uskonnollista suvaitsemattomuutta ja suojella uskonnon 
vapautta siten, että samalla vältetään mahdollisesti haitalliset vaikutukset muille 
keskeisille ihmisoikeuksille, kuten ilmaisunvapaudelle;

14. toistaa vastustavansa käytäntöä, jossa alueelliset ryhmät sopivat ihmisoikeusneuvoston 
vaaleista etukäteen;

15. suosittelee, että yleisten kausittaisten arviointien (UPR) suosituksia seurataan 
sisällyttämällä ne järjestelmällisesti paikallisiin ihmisoikeusstrategioihin sekä 
ihmisoikeuksia koskeviin keskusteluihin ja kuulemisiin;

EU:n politiikka kansainvälisen rikosoikeusjärjestelmän ja rankaisemattomuuden 
poistamisen alalla

16. pahoittelee, että uusissa ja siirtymävaiheen demokratioissa esiintyy usein valikoivaa 
oikeudenkäyttöä oikeusvaltion ja korruption vastaisen sodan varjolla; pahoittelee, että 
valikoivasta oikeudenkäytöstä on tullut vain tapa hakea poliittista kostoa ja selvittää tilit 
poliittisten toisinajattelijoiden kanssa ahdistelemalla ja syrjimällä oppositiota erityisesti 
vaalien alla;

17. toistaa vahvan tukensa kansainväliselle rikostuomioistuimelle sen torjuessa 
rankaisemattomuutta vakavimmista kansainvälisistä rikoksista; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita jatkamaan poliittista, diplomaattista, logistista ja taloudellista tukeaan 
kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja muille kansainvälisille rikostuomioistuimille, 
mukaan luettuina entisen Jugoslavian alueen ja Ruandan kansainväliset 
rikostuomioistuimet, Sierra Leonen erityistuomioistuin, Kambodžan tuomioistuinten 
erityisjaostot ja Libanonin erityistuomioistuin;

18. pitää myönteisenä neuvoston 21. maaliskuuta 2011 tekemässä päätöksessä 
2011/168/YUTP ja sitä seuranneessa 12. heinäkuuta 2011 hyväksytyssä 
toimintasuunnitelmassa annettuja sitoumuksia edistää Rooman perussäännön 
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maailmanlaajuisuutta ja kokonaisuutta, tukea tuomioistuimen riippumattomuutta ja sen 
tehokasta toimintaa sekä tukea täydentävyysperiaatteen täytäntöönpanoa;

19. suosittelee jälleen, että Rooman perussääntö lisätään oikeusvaltiota ja hyvää hallintotapaa 
koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka yleiseen tullietuusjärjestelmään (GSP+) 
hyväksyttävien kolmansien maiden on ratifioitava; tukee kansainvälistä 
rikostuomioistuinta koskevan lausekkeen johdonmukaista sisällyttämistä EU:n 
sopimuksiin kolmansien maiden kanssa;

20. korostaa arabikevään johdosta, että on tärkeää kehittää johdonmukainen ja 
monivivahteinen EU:n politiikka siirtymäkauden oikeudenkäyttöä varten, mukaan
luettuna yhteys kansainväliseen rikostuomioistuimeen viimeisenä keinona, jotta 
siirtymävaiheessa olevia maita voidaan auttaa puuttumaan aikaisempiin 
ihmisoikeusrikkomuksiin ja torjumaan rankaisemattomuutta;

EU:n toiminta kansainvälisen humanitaarisen oikeuden alalla

21. pitää myönteisinä EU:n toimia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden alalla sekä 
vastuunalaisuuden varmistamiseksi, kun se dokumentoi kaikki kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja sitä tukevien vastuunalaisuusmekanismien rikkomukset; pitää 
myös myönteisenä, että se on sitoutunut torjumaan tahdonvastaisia katoamisia, tukemaan 
kansainvälistä rikostuomioistuinta, tekemään yhteistyötä humanitaarisen oikeuden 
keskeisten instrumenttien leviämiseksi, edistämään perustavia prosessuaalisia takeita
kaikille aseellisen konfliktin yhteydessä säilöönotetuille henkilöille sekä tukemaan 
kansainvälisiä välineitä, joilla pyritään ratkaisemaan humanitaarisia uhkia, jotka 
aiheutuvat sodassa käytettyjen räjähteiden jäämisestä taistelukentälle, rypäleammuksista, 
improvisoiduista räjähteistä ja maamiinoista;

22. pahoittelee kuitenkin, että yleinen tietoisuus kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
noudattamisen edistämistä koskevista EU:n suuntaviivoista ja niiden täytäntöönpano ovat 
huomattavasti alemmalla tasolla muihin suuntaviivoihin verrattuna; kehottaa EU:ta 
antamaan näiden suuntaviivojen täytäntöönpanolle lisää poliittista painoarvoa ja resursseja 
erityisesti varmistamalla, että kansainvälinen humanitaarinen oikeus valtavirtaistetaan 
kriisinhallintaoperaatioihin, ja proaktiivisesti torjumalla rankaisemattomuutta ja 
varmistamalla henkilökohtaisen vastuun;

23. korostaa edelleen tarvetta varmistaa, että vastuunalaisuutta koskevaan kysymykseen 
puututaan järjestelmällisemmin EU:n kahdenvälisessä kaupassa kyseisten maiden kanssa, 
mukaan luettuna sen korostaminen julkilausumissa, ja että EU puuttuu 
rankaisemattomuuteen johdonmukaisemmin monenvälisellä tasolla esimerkiksi YK:n 
yleiskokouksessa ja ihmisoikeusneuvostossa;

24. toistaa olevansa sitoutunut suojeluvelvollisuuden (R2P) periaatteeseen ja korostaa 
ulkoisten toimijoiden, EU mukaan luettuna, merkitystä puututtaessa törkeisiin 
ihmisoikeusrikkomuksiin kolmansissa maissa, kun näiden maiden hallitukset ovat 
kyvyttömiä tai haluttomia suojelemaan omia kansalaisiaan; korostaa, että 
suojeluvelvollisuutta on tärkeä soveltaa mahdollisuuksien mukaan YK:n suojeluksessa tai 
valtuutuksella;
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25. antaa tässä yhteydessä tunnustusta toimille, joita useat jäsenvaltiot toteuttivat estääkseen 
siviileihin kohdistuvan väkivallan jatkumisen Libyassa vuoden 2011 aikana, mutta 
pahoittelee EU:n tason yhteisten toimien puutetta;

26. toteaa, että yksityisiä sotilas- ja turvallisuusyrityksiä (PMSC) olisi pidettävä vastuussa 
kaikista ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden rikkomuksista, joihin niiden 
henkilöstö syyllistyy; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita näiden yritysten laajamittaisen 
käytön valossa tehostamaan ponnistelujaan uskottavan sääntelyratkaisun löytämiseksi, 
jotta vältetään oikeudelliset porsaanreiät vastuunalaisuuden osalta;

Euroopan naapuruuspolitiikka ja arabikevät

27. korostaa arabimaailmassa vuonna 2011 tapahtuneiden kansannousujen merkitystä sekä 
osoituksena halusta vapauteen, oikeuteen ja ihmisarvoon että tärkeänä haasteena EU:n 
politiikalle kyseisillä alueilla ja niiden ulkopuolella; tunnustaa, että EU on tehostanut 
poliittista panostaan sekä itäisessä että eteläisessä naapurustossa, mutta korostaa tarvetta 
oppia menneisyyden politiikan virheistä ja laatia uusi politiikka, jossa noudatetaan 
ihmisoikeuksia ja tuetaan demokraattisia arvoja;

28. pitää myönteisenä, että EU:n politiikassa eteläistä naapurustoa kohtaan korostetaan 
uudella tavalla keskinäistä vastuunalaisuutta ja yhteistä sitoutumista ihmisoikeuksien, 
demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen yleismaailmallisiin arvoihin; vaatii EU:n 
ihmisoikeuspolitiikalta johdonmukaista suhtautumista etelään ja itään; korostaa tarvetta 
välttää idässä samanlaiset poliittiset virheet, joita tehtiin etelässä ennen arabikevättä 2011;

29. toistaa näkemyksensä, jonka mukaan "enemmällä enemmän" -lähestymistavan olisi 
perustuttava selkeästi määriteltyihin arviointiperusteisiin, joihin sovellettavat vertailuarvot 
ovat yksityiskohtaisia, mitattavissa ja saavutettavissa olevia sekä aikaan sidottuja; 
kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota panemaan tämän lähestymistavan 
järjestelmällisesti täytäntöön naapuruuspolitiikkaa koskevissa edistymiskertomuksissa;

30. pitää myönteisenä sitä, että EU saavuttaa paremmin kansalaisyhteiskunnan, ja korostaa, 
että kansalaisyhteiskunnan on järjestelmällisemmin ja säännöllisemmin osallistuttava 
ihmisoikeusarviointeihin, joita uuden "enemmällä enemmän" -lähestymistavan 
asianmukainen täytäntöönpano EU:n politiikassa edellyttää;

31. pitää myönteisinä myös itäisen kumppanuusaloitteen puitteissa toteutettuja toimia 
ihmisoikeuksien, demokratian, perusvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi 
kumppanimaissa; kehottaa unionia hyödyntämään omien jäsenvaltioidensa kokemuksia 
siitä, miten autoritaarisesta hallinnosta siirrytään demokraattiseen, ja muuntamaan näistä 
kokemuksista saadut opetukset konkreettisiksi ja tulospainotteisiksi ohjelmiksi unionin 
itäisissä kumppanimaissa;

32. pahoittelee kuitenkin, että itäisen kumppanuuden politiikka on ajoittain avointa 
virhetulkinnoille ja muodostuu pikemminkin kaiken sallivaksi ja unohtavaksi politiikaksi, 
jossa itäisen kumppanuuden maihin usein sovelletaan kaksoisstandardeja;

33. on äärimmäisen huolissaan demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, perusvapauksien ja 
ihmisoikeuksien kunnioituksen puutteesta Valko-Venäjällä, joka on ainoa Euroopan 
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naapuruston maa, joka ei täysimääräisesti osallistu itäiseen kumppanuuteen ja 
parlamentaarisen Euronest-yleiskokouksen toimintaan, erityisesti sen jälkeen, kun maassa 
järjestettiin presidentinvaalit joulukuussa 2010 ja niiden vanavedessä iskettiin 
väkivaltaisesti mielenosoittajia ja poliittista oppositiota vastaan, mukaan luettuina 
aktivisteja vastaan vuonna 2011 järjestetyt oikeudenkäynnit, joissa ei noudatettu 
kansainvälisiä normeja ja langetettiin suhteettoman ankaria rangaistuksia; antaa 
tunnustusta EU:n yhtenäisyydelle vastauksena EU:n diplomaattien karkottamiseen Valko-
Venäjältä helmikuussa 2012; kehottaa unionia ja kaikkia sen jäsenvaltioita säilyttämään 
johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden Valko-Venäjän politiikassaan ja kohdistamaan 
poliittiseen johtoon edelleen painetta myös sanktioiden avulla ja ojentamaan samalla 
kätensä kansalaisyhteiskunnalle sellaisilla välineillä kuin viisumien saannin helpottaminen 
ja koulutusmahdollisuuksien parantaminen;

34. kehottaa EU:ta noudattamaan samaa johdonmukaista lähestymistapaa 
ihmisoikeusrikkomuksiin kaikissa kolmansissa maissa, sekä kumppanimaissa että maissa, 
joiden kanssa EU:lla on vähemmän kehittynyt suhde; vaatii EU:ta äänekkäästi 
osoittamaan ja tuomitsemaan ihmisoikeusrikkomukset aina ja kaikkialla riippumatta 
kyseisen maan kumppanuuden strategisesta merkityksestä;

EU:n politiikat demokratisoitumisen ja vaalien tukemiseksi 

35. korostaa ihmisoikeuksien ja demokratian vastavuoroisesti vahvistavaa luonnetta, koska 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen kautta yhteiskunnat luovat vapaan poliittisen tilan, jota 
rauhanomainen demokraattinen toiminta edellyttää;

36. korostaa, että tarvitaan koko vaalikauden kattavaa pitemmän aikavälin lähestymistapaa, 
jotta voidaan asianmukaisesti seurata EU:n vaalitarkkailuryhmien kertomuksia ja 
suosituksia; pitää tärkeänä, että laaditaan realistisia ja saavutettavissa olevia suosituksia ja 
varmistetaan, että EU:n edustustot valvovat niitä; katsoo, että parlamentin pysyvillä 
edustustoilla ja yhteisillä parlamentaarisilla edustajakokouksilla olisi myös oltava 
huomattavasti suurempi rooli suositusten seurannassa ja ihmisoikeus- ja 
demokratiakysymysten edistyksen analysoinnissa;

37. kehottaa jälleen neuvostoa ja komissiota kehittämään poliittisen strategian jokaista EU:n 
vaalitarkkailuoperaatiota varten ja suorittamaan kaksi vuotta operaation jälkeen 
demokratiakehityksen arvioinnin, joka esitetään vuosittaisessa ihmisoikeuskeskustelussa, 
jonka Euroopan parlamentti käy korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan 
kanssa;

38. pitää myönteisenä Euroopan parlamentin vaalikoordinointiryhmän (ECG) neuvoa-antavan 
roolin vahvistumista, kun sitä käytettiin vuonna 2011 ensimmäistä kertaa EU:n 
vaalitarkkailutoiminnan määrittelyssä ja suunnittelussa; odottaa, että parlamentin 
demokratiaa tukevaa toimintaa vahvistetaan edelleen luomalla demokratiaa tukeva 
hallinnollinen osasto laajennetun demokratiatuen ja vaalien koordinointiryhmän (DSECG) 
poliittisessa valvonnassa;
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Ihmisoikeusvuoropuhelu ja -neuvottelut kolmansien maiden kanssa

39. myöntää, että kolmansien maiden kanssa käytävällä laajalla ihmisoikeusvuoropuhelulla on 
luontaista potentiaalia, erityisesti jos se liitetään tehokkaasti ihmisoikeuksia koskevien 
maakohtaisten strategioiden täytäntöönpanoon; korostaa, että vuoropuhelua ei kuitenkaan 
pitäisi instrumentalisoida ihmisoikeusneuvottelujen marginalisoimiseksi;

40. toistaa olevansa kuitenkin huolissaan siitä, että moni ihmisoikeusvuoropuhelu junnaa 
sitkeästi paikallaan, sekä siitä, että ei ole olemassa avoimia vertailuarvoja, joiden pohjalta 
aidosti arvioida ihmisoikeuksien paranemista tai heikkenemistä; panee merkille, että 
EU:lla on edelleen vaikeuksia neuvotella paremmista yksityiskohtaisista säännöistä 
Kiinan ja Venäjän kanssa käytävää vuoropuhelua varten; kehottaa äskettäin nimitettyä 
EU:n ihmisoikeuksien erityisedustajaa vauhdittamaan näitä ja muita vuoropuheluja;

41. on edelleen pettynyt siihen, että parlamenttia ei ole otettu järjestelmällisesti mukaan 
ihmisoikeusvuoropuhelun arviointiin, mukaan luettuina Venäjän ja Kiinan tapaukset; 
kehottaa muodollistamaan parlamentin osallistumisen näihin arvioihin, ja muistuttaa, että 
ihmisoikeusvuoropuhelua koskevissa EU:n suuntaviivoissa todetaan, että 
kansalaisyhteiskunta osallistuu tähän arviointiin;

EU:n sanktiot sekä EU:n sopimuksiin sisältyvät ihmisoikeus- ja demokratialausekkeet

42. pitää myönteisenä, että EU pyrkii sisällyttämään ihmisoikeuslausekkeen kaikkiin EU:n 
poliittisiin puitesopimuksiin, mutta kehottaa jälleen sisällyttämään selkeästi muotoillut 
ihmisoikeus- ja demokratialausekkeet poikkeuksetta kaikkiin sopimuksellisiin suhteisiin 
kolmansien maiden kanssa – sekä teollistuneet maat että kehitysmaat, ja mukaan luettuina 
alakohtaiset sopimukset, kaupalliset ja tekniset sopimukset sekä taloudellista apua 
koskevat sopimukset; 

43. toistaa, että ihmisoikeuslausekkeen johdonmukainen soveltaminen sopimuksissa on 
perustavalaatuisen tärkeää Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisissä suhteissa; korostaa, että on tärkeä tarkastella, miten jäsenvaltiot ovat tehneet 
yhteistyötä sortokoneiston kanssa terrorismin torjunnan nimissä; painottaa tässä 
yhteydessä, että äskettäin tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan on keskityttävä 
tukemaan turvallisuussektorin uudistusta ja erityisesti varmistettava tiedustelutoimintojen 
ja lainvalvontatoimintojen selkeä erottaminen toisistaan; kehottaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa, neuvostoa ja komissiota tehostamaan yhteistyötään kidutusta 
käsittelevän komitean ja muiden asiaankuuluvien Euroopan neuvoston järjestelmien 
kanssa, kun ne suunnittelevat terrorismin vastaisia tukihankkeita kolmansien maiden 
kanssa ja käyvät terrorismin torjuntaa koskevaa vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa;

44. korostaa, että EU:n on täysimääräisesti noudatettava kansainvälisiä sitoumuksiaan,
politiikkojaan ja ulkopoliittisia välineitään, kuten kidutusta koskevat suuntaviivat ja 
ihmisoikeusvuoropuhelu, ja pantava ne täytäntöön, jotta se voi olla uskottavampi 
vaatiessaan assosiaatiosopimuksiin sisältyvien ihmisoikeuslausekkeiden tiukkaa 
täytäntöönpanoa, ja kannustettava keskeisiä kumppaneitaan kunnioittamaan niiden omaa 
lainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta;
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45. pitää tervetulleena, että EU:n ihmisoikeuksia koskevassa suunnitelmassa sitoudutaan 
kehittämään menetelmiä, joilla parannetaan kolmansien maiden ihmisoikeustilanteen 
analysointia kauppa- ja/tai investointisopimusten käynnistämisen tai tekemisen 
yhteydessä;

46. suosittelee, että lausekkeen uskottavuuden ja EU:n toimien ennakoitavuuden 
parantamiseksi lauseketta olisi kehitettävä edelleen siten, että siihen sisällytetään 
poliittiset ja oikeudelliset mekanismit, joita käytetään siinä tapauksessa, että 
kahdenvälisen yhteistyön jäädyttämistä pyydetään, koska kansainvälisen oikeuden 
vastaisia ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu toistuvasti ja/tai järjestelmällisesti;

47. panee merkille, että EU on kehittämässä ihmisoikeuksien valvontamekanismia 
sisällytettäväksi osaksi uusia kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia ja muita 
kauppasopimuksia useiden maiden kanssa; pelkää, että nämä valvontamekanismit eivät 
ole riittävän kunnianhimoisia ja selkeästi määriteltyjä ja vaarantavat EU:n 
perussopimuksen sitoutumisen ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseen maailmassa;

48. suosittelee jälleen, että EU omaksuu järjestelmällisemmän sanktiopolitiikan, jossa 
asetetaan selkeät arviointiperusteet sille, milloin rajoittavia toimenpiteitä on sovellettava 
ja minkä tyyppisiä sanktioita olisi sovellettava, mukaan luettuina avoimet kriteerit 
sanktioiden poistamista varten;

Ilmaisun vapaus (sosiaalisen median vapaus / digitaaliset vapaudet)

49. panee merkille, että arabikevät osoitti, miten uusi maailmanlaajuinen tieto- ja 
viestintäarkkitehtuuri paitsi luo uusia kanavia ilmaisun vapaudelle niin myös mahdollistaa 
uudet poliittisen mobilisoinnin muodot, jotka ohittavat perinteiset menetelmät; kehottaa 
EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita valjastamaan uusien teknologioiden myönteisen 
potentiaalin EU:n ulkopolitiikassa ja puuttumaan internetin sensuroinnin ja 
tukahduttamisen vaaraan; pitää tervetulleena, että joulukuussa 2011 käynnistettiin "No 
Disconnect" -strategia kehittämään välineitä, joilla EU voi asianmukaisissa tapauksissa 
auttaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjä tai yksittäisiä kansalaisia kiertämään mielivaltaisia 
katkoksia pääsyssä sähköisiin viestintätekniikoihin, muun muassa internetiin;

50. tunnustaa, että kasvava riippuvuus tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuureista saattaa 
luoda uusia arkoja kohtia ja turvallisuusuhkia kansainvälisesti; muistuttaa kuitenkin, että 
monet hajautetut ominaisuudet, jotka tekevät internetistä kyberturvallisuusuhan, ovat juuri 
niitä samoja syitä, joiden vuoksi se on voimakas väline ihmisoikeuksien puolustajille, 
jotka elävät sortohallinnon alaisuudessa; korostaa siksi, että on tärkeä omaksua 
kyberturvallisuutta koskeva kattava poliittinen lähestymistapa, jolla on selkeä 
ihmisoikeusulottuvuus, mukaan luettuna ihmisoikeusvaikutusten arviointi, kun kehitetään 
politiikkoja ja ohjelmia, jotka liittyvät kyberturvallisuuteen, kyberrikollisuuden torjuntaan, 
internetin hallintaan ja muihin EU:n politiikkoihin tällä alalla;

51. pitää tervetulleena, että ihmisoikeuksia koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa 
sitoudutaan kehittämään uudet julkiset suuntaviivat ilmaisun vapaudelle verkossa ja sen 
ulkopuolella, mukaan luettuna bloginpitäjien ja toimittajien suojelu;
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52. panee huolestuneena merkille, että toimittajiin ja mediatyöntekijöihin kohdistuvat 
hyökkäykset ja ahdistelu ovat ETYJin alueella huolestuttavassa kasvussa; kehottaa 
tehostamaan EU:n toimenpiteitä heidän turvallisuutensa parantamiseksi unionin 
kumppaneiden ja muiden maiden kanssa käytävässä vuoropuhelussa;

53. on huolissaan siitä, että jotkut autoritaaristen hallintojen kanssa yhteistyötä tekevät EU:n 
yritykset tarjoavat niille paikallisen lainsäädännön noudattamisen varjolla vapaan ja 
rajattoman pääsyn verkkoihinsa ja tietokantoihinsa, kuten tapahtui ruotsalais-suomalaisen 
TeliaSoneran tapauksessa useissa entisen Neuvostoliiton maissa; on vakuuttunut siitä, että 
ihmisoikeuksien suojelua ei koskaan pitäisi vaarantaa eurooppalaisten yritysten 
pyrkimyksissä laajentaa markkinoitaan ulkomailla;

EU:n tuki kansalaisyhteiskunnalle ja ihmisoikeuksien puolustajille 

54. painottaa vahvan ja elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan kehitystä avaintekijänä, joka 
mahdollistaa demokraattisen edistyksen ja ihmisoikeuksien paremman suojan; panee 
merkille, että kansalaisyhteiskunnalla oli keskeinen rooli arabikevään historiallisten 
muutosten syntymisessä;

55. antaa tunnustusta EU:n pyrkimyksille tehostaa tukeaan kansalaisyhteiskunnan järjestöille; 
antaa erityistä arvoa Euroopan unionin kyvylle toimia suoraan kansalaisyhteiskunnan 
kanssa demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen välineen (EIDHR) kautta; 
pahoittelee kuitenkin, että EU:lla ei ole vahvempaa järjestelmällistä politiikkaa, jolla 
kumppanimaat suostuteltaisiin luopumaan aiheettomista laillisista ja hallinnollisista 
rajoituksista, jotka kaventavat yleismaailmallisia oikeuksia kokoontumiseen ja 
yhdistymiseen; kehottaa kehittämään tällaiset suuntaviivat;

56. kehottaa jälleen panemaan täytäntöön demokraattisen osallisuuden käsitteen EU:n 
kehitysyhteistyössä ja pitää kansalaisyhteiskunnan roolia ratkaisevana tässä yhteydessä; 
korostaa, että EU:n kaikkien työntekijöiden on tehtävä asemamaissaan tiivistä yhteistyötä 
kansalaisyhteiskunnan kanssa;

57. pahoittelee, että ihmisoikeuksien puolustajien vaino ja marginalisointi ovat edelleen 
vallitseva suuntaus Kiinassa, Venäjällä ja kaikissa muissa maissa, jotka edelleen 
virheellisesti pitävät korkeita ihmisoikeusstandardeja EU:n, YK:n ja kansainvälisten 
ihmisoikeusjärjestöjen sanelupolitiikkana; pahoittelee sitä, että tehtävistään erotettuja 
kiinalaisia lakimiehiä ja poliittisesti vainottuja toimittajia ja mediatyöntekijöitä pidetään 
sisäisenä asiana;

58. pahoittelee EU:n vuosittaisen raportin yleistä arviota, jonka mukaan monissa maissa 
demokraattinen tila on supistunut ja kansalaisyhteiskunta yleisesti ja ihmisoikeuksien 
puolustajat erityisesti joutuvat enenevässä määrin sorron uhreiksi, ja perusoikeuksia 
rikotaan edelleen laajasti;

59. pitää tervetulleena, että YK:n yleiskokouksen kolmas komitea hyväksyi marraskuussa 
2011 ihmisoikeuksien puolustajia koskevan päätöslauselman, jota EU oli mukana 
laatimassa, ja että EU antoi julkisen tukensa ihmisoikeuksien puolustajia käsittelevälle 
YK:n erityisraportoijalle ja asiaankuuluville alueellisille mekanismeille ihmisoikeuksien 
puolustajien suojelemiseksi;
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60. tukee suunnitelmia perustaa EIDHR:n puitteissa vapaaehtoinen eurooppalainen aloite, 
jolla tarjotaan tilapäistä suojaa ihmisoikeuksien puolustajille, joiden on kiireesti 
poistuttava alkuperämaastaan; korostaa, että tämä aloite olisi toteutettava tavalla, joka 
täydentää jo olemassa olevia suojajärjestelyjä;

61. panee merkille, että syrjäisillä alueilla ja konfliktialueilla työskentelevät ihmisoikeuksien 
puolustajat ovat eniten alttiina uhkille ja vaaroille ja vähiten yhteydessä EU:n 
työntekijöihin; kehottaa kaikkia EU:n edustustoja kehittämään paikallisia 
ihmisoikeusstrategioita, joilla pidetään säännöllisesti yhteyttä ihmisoikeuksien 
puolustajiin kentällä ja tarjotaan näille tarvittavaa apua ja suojaa siten kuin 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevissa EU:n suuntaviivoissa vaaditaan;

62. korostaa, että EU:n on tärkeää toimia proaktiivisesti (vaarassa olevien ihmisoikeuksien 
puolustajien asemaan reagointi ja sen tukeminen, ihmisoikeuksien puolustajiin 
kohdistuvien tuomioistuinmenettelyjen seuraaminen, välitön, näkyvä ja kuuluva reagointi 
ilmaisun, yhdistymisen ja kokoontumisen vapauksien rajoituksiin) ja tarjota 
ihmisoikeuksien puolustajille ja/tai heidän perheilleen tietoa heidän puolestaan 
toteutetuista toimista ihmisoikeuksien puolustajia koskevissa EU:n suuntaviivoissa 
kuvatulla tavalla;

EU:n toimet kuolemanrangaistusta vastaan

63. toistaa vastustavansa kuolemanrangaistusta horjumatta kaikissa tapauksissa ja tilanteissa 
ja tukee voimakkaasti EU:n pyrkimyksiä saada hyväksyttyä vahva päätöslauselma 
kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon keskeyttämisestä YK:n yleiskokouksen 
67. istunnossa myös siksi, että voidaan vauhdittaa valmistautumista 
kuolemanrangaistuksen vastaiseen maailmankonferenssiin;

64. pitää tervetulleena ihmisoikeusjärjestöjen arviota, jonka mukaan kuolemanrangaistuksen 
käyttö vuonna 2011 yleisesti ottaen vahvistaa, että maailmanlaajuinen suuntaus on kohti 
sen poistamista; pahoittelee kuitenkin, että teloitusten määrä Iranissa, Irakissa ja Saudi-
Arabiassa kasvoi jyrkästi; on pahoin pettynyt siihen, että Kiina kieltäytyy esittämästä 
uskottavia tietoja kuolemanrangaistusten ja teloitusten käytöstä maassa, kun niiden määrä 
Amnesty Internationalin mukaan liikkuu tuhansissa; pitää tervetulleena, että Yhdysvaltain 
osavaltio Illinois luopui kuolemanrangaistuksesta, mutta pahoittelee, että Yhdysvallat 
edelleen teloittaa ihmisiä, vaikka se on ainoa G8-maa, joka teki niin vuonna 2011; 
muistuttaa huolestuneena, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa 
kuolemanrangaistus on edelleen käytössä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan 
tämän asian johdonmukaisesti esiin näiden maiden kanssa käymässään vuoropuhelussa;

Kidutus ja muu julma, epäinhimillinen ja halventava kohtelu tai rangaistus

65. pitää myönteisenä, että hyväksyttiin päivitetyt EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa 
kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan 
kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä; muistuttaa kuitenkin, että 
tietoisuuden lisäämisen ja täytäntöönpanon haasteet on voitettava, jotta EU:n politiikassa 
voidaan saavuttaa aitoa edistystä;
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66. pitää tärkeänä, että EU:n suuntaviivat kytketään Yhdistyneiden kansakuntien kidutuksen 
vastaisen yleissopimuksen (OPCAT) valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpanosääntöihin 
siten, että erityistä huomiota kiinnitetään kansallisiin ennaltaehkäiseviin mekanismeihin; 

67. pitää valitettavana, että psykiatrian poliittinen väärinkäyttö on edelleen kipeä ongelma 
joissakin maissa, mukaan luettuna Venäjä, joissa on ollut tapana, että väkivaltaisilla 
psykiatrisilla menetelmillä tuetaan epädemokraattisia hallituksia ahdistelemaan ja 
torjumaan toisinajattelevia yhteiskunnan osia ja yksilöitä; korostaa huolestuneena, että 
tämä suuntaus kulkee käsi kädessä epämääräisten ja vaikeasti määriteltävien kidutuksen 
muotojen kanssa, mukaan luettuina psykologinen terrori ja alentavat vankilaolot;

68. pitää merkittävänä YK:n erityisraportoijan 5. elokuuta 2011 päivättyä välikertomusta 
kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai 
rangaistuksesta (A/66/268), jossa keskitytään eristämisen vaikutuksiin, mukaan luettuna 
sen käyttö psykiatrisissa hoitolaitoksissa; toteaa olevansa vakavasti huolissaan eri maista 
saaduista tiedoista, joiden mukaan psykiatrisia sairaaloita käytetään käytännössä 
vankiloina; kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa kiinnittämään tähän ongelmaan asianmukaista huomiota;

69. on huolissaan kidutuksen uhrien kuntoutuskeskusten tulevasta toiminnasta; kehottaa 
Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komission yksiköitä työskentelemään ulkoisten ja 
sisäisten politiikkojen välisen jakolinjan molemmin puolin varmistaakseen, että 
hallinnolliset toimivaltarajat eivät vaaranna EU:n tukea kuntoutuskeskuksille sekä 
unionissa että sen ulkopuolella;

Yhteiskunnallisten ryhmien syrjintä

70. pitää erittäin valitettavana, että homoseksuaalisuus on edelleen kriminalisoitu 78 valtiossa, 
joista viidessä siitä on säädetty kuolemanrangaistus; kehottaa näitä valtioita 
dekriminalisoimaan homoseksuaalisuuden viipymättä, vapauttamaan sukupuolisen 
suuntautumisensa perusteella vangitut ja olemaan teloittamatta heitä; kehottaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa käyttämään LGBT-välineitä LGBTI-ihmisten oikeuksien suojeluun; 
kehottaa neuvostoa kehittämään tätä alaa koskevat sitovat suuntaviivat; kehottaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita avustamaan LGBTI-ihmisoikeuksien puolustajia 
maissa, joissa he ovat vaarassa, ja kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
tekemään selväksi, että unioni on tiukasti sitoutunut sukupuolista suuntausta, sukupuoli-
identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua koskevaan tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen 
kaikkialla maailmassa, mukaan luettuna näitä asioita koskevien aloitteiden 
käynnistäminen ja tukeminen kahdenvälisellä, kansainvälisellä ja YK:n tasolla; kehottaa 
komissiota jälleen julkaisemaan etenemissuunnitelman sukupuolista suuntautumista ja 
sukupuoli-identiteettiä koskevaa tasa-arvoa varten;

71. tuomitsee kastiin perustuvasta syrjinnästä kärsiviin ihmisiin edelleen kohdistuvat 
ihmisoikeusrikkomukset, mukaan luettuina tasa-arvon ja oikeusturvan saatavuuden 
epääminen, segregaation jatkaminen ja kastiin perustuvat rajat perusihmisoikeuksien 
saavuttamiselle; kehottaa neuvostoa, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota kastiin 
perustuvaa syrjintää koskeviin yhteisiin toimiin, mukaan luettuina EU:n ihmisoikeuksia 
koskevat tiedonannot, puitteet ja maakohtaiset strategiat ja vuoropuhelut tarpeen mukaan;
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72. panee huolestuneena merkille, että alkuperäiskansat ovat erityisessä vaarassa joutua 
syrjityiksi ja että ne ovat erityisen haavoittuvia poliittisia, taloudellisia ja ympäristön 
muutoksia ja häiriöitä vastaan; panee merkille, että useimmat näistä kansoista elävät 
köyhyysrajan alapuolella ja niiden asema edustavissa elimissä, poliittisessa 
päätöksenteossa tai oikeusjärjestelmässä on vähäinen tai olematon; on erityisen huolissaan 
raporteista, jotka koskevat aseellisista konflikteista aiheutuvia laajamittaisia maiden 
haltuunottoja, pakkosiirtoja ja ihmisoikeusrikkomuksia;

Naiset ja lapset aseellisissa konflikteissa 

73. antaa arvoa sille, että naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien päätöslauselmien 
täytäntöönpanoon EU:n politiikoissa on kiinnitetty huomiota, mistä on osoituksena 
neuvoston 13. toukokuuta 2011 hyväksymä kertomus EU:n indikaattoreista, jotka liittyvät 
kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien 
Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1325 ja 1820 
täytäntöönpanoon; pitää myönteisinä EU:n poliittisia toimia, joilla pyritään jatkamaan 
lapsia aseellisissa konflikteissa edustavan YK:n pääsihteerin erityisedustajan mandaattia 
YK:n yleiskokouksessa; yhtyy neuvoston yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 
1. joulukuuta 2011 esittämissä päätelmissä ilmaistuun näkemykseen, jonka mukaan 
kaikissa YUTP-operaatioiden vaiheissa olisi otettava avaintekijöinä huomioon seikat, 
jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, sukupuoleen ja lapsiin aseellisissa konflikteissa;

74. tunnustaa, että naisten ja lasten tilanteen käytännön parantaminen aseellisissa konflikteissa 
edellyttää usein, että sotilas- ja turvallisuusrakenteisiin saadaan luotua selkeät ja 
yhtenäiset vastuujärjestelyt siviilien hallinnassa; kehottaa siksi EU:n kyseisiä toimielimiä 
etsimään ja panemaan täytäntöön tehokkaampia menetelmiä, joilla toteuttaa 
turvallisuussektorin uudistuksia konfliktimaissa ja konfliktin jälkitilassa olevissa maissa 
siten, että tässä yhteydessä korostetaan voimakkaasti naisten ja lasten oikeuksia; kehottaa 
Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota ottamaan tämän huomioon suunniteltaessa ja 
pantaessa täytäntöön turvallisuussektorin uudistamiseen liittyviä ulkoisen avun välineitä;

Naisten oikeudet

75. kehottaa EU:ta tehostamaan toimiaan naisten sukuelinten silpomisen, lapsi- ja 
pakkoavioliittojen ja sukupuoleen perustuvien aborttien lopettamiseksi; korostaa, että 
näiden politiikkojen olisi oltava keskeisiä elementtejä EU:n kehitysyhteistyössä; korostaa 
lääkinnällisen avun riittävän saatavuuden sekä sukupuoli- ja lisääntymisterveyttä 
koskevan tiedon merkitystä naisten hyvinvoinnille kaikissa maissa;

76. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa kiinnittämään erityistä huomiota 
naisten sukuelinten silpomiseen osana naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen 
tähtäävää yleistä strategiaa, mukaan luettuna naisten sukuelinten silpomista koskevan 
EU:n toimintasuunnitelman kehittäminen due diligence -periaatteen mukaisesti; kannustaa 
Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita edelleen käsittelemään naisten sukuelinten 
silpomista poliittisessa ja toimintalinjoja koskevassa vuoropuhelussa sellaisten 
kumppanimaiden kanssa, joissa käytäntöä edelleen noudatetaan, ja ottamaan tähän 
vuoropuheluun mukaan ihmisoikeuksien puolustajat, jotka jo tekevät työtä käytännön 
lopettamiseksi, sekä tytöt ja naiset, joihin käytäntö suoranaisesti vaikuttaa, yhteisöjen 
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johtajat, uskonnolliset johtajat, opettajat, terveydenhoidon alan työntekijät ja hallinnon 
edustajat sekä paikallisella että kansallisella tasolla; korostaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon on kehitettävä erityiset välineet naisten sukuelinten silpomisen 
torjumiseksi osana toimia, joilla pannaan täytäntöön EU:n ihmisoikeuksia ja demokratiaa 
koskeva strateginen kehys;

77. panee merkille, että puheenjohtajatroikan ohjelmassa Puola, Tanska ja Kypros sitoutuivat 
aktiivisesti tukemaan kaikkia aloitteita, joilla pyritään torjumaan naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa, perheväkivaltaa ja naisten sukuelinten silpomista, erityisesti sen rajatylittäviä 
piirteitä; toistaa, että EU:n näitä kysymyksiä koskevien sisäisten ja ulkoisten politiikkojen 
on oltava johdonmukaisia, ja kehottaa komissiota asettamaan naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan väkivallan lopettamisen ensisijaiseksi tavoitteeksi ja tukemaan kohdennettuja 
ja innovatiivisia ohjelmia sekä EU:ssa että kolmansissa maissa osoittamalla niihin 
asianmukaiset taloudelliset resurssit;

Lapsen oikeudet

78. muistuttaa Lissabonin sopimuksessa esitetystä nimenomaisesta sitoumuksesta keskittyä 
EU:n ulkoisissa politiikoissa lasten oikeuksiin; korostaa, että YK:n lapsen oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen lähes yleismaailmallinen hyväksyminen muodostaa erityisen 
vankan kansainvälisen oikeusperustan sille, että tällä alalla pyritään edistyksellisiin 
politiikkoihin;

79. pitää tervetulleena komission tiedonantoa "Lapsen oikeuksia koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma", joka sisältää sekä sisäisiä että ulkoisia poliittisia tavoitteita 
yhtenäisessä politiikka-asiakirjassa; korostaa kuitenkin sen tehokkaan täytäntöönpanon 
valvonnan tärkeyttä;

80. tukee suunnitelmia kehittää edelleen oikeuksiin perustuvia kehitysyhteistyön malleja, 
kuten ihmisoikeusstrategiaa koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa todetaan; korostaa, 
että näin on tehtävä lasten oikeuksien tapauksessa kiireesti, jotta voidaan turvata pitkän 
aikavälin kestävä kehitys;

Uskonnon tai uskon vapaus

81. on edelleen syvästi huolestunut siitä, että uskontoon tai uskoon perustuvaa syrjintää 
esiintyy yhä monilla alueilla maailmassa ja että tiettyihin uskonnollisiin yhteisöihin, kuten 
uskonnollisiin vähemmistöihin, kuuluvilta henkilöiltä evätään edelleen heidän 
ihmisoikeutensa; on erityisen huolissaan tilanteesta Kiinassa, jossa henkilöt, jotka 
harjoittavat uskontoaan virallisesti hyväksyttyjen kanavien ulkopuolella, mukaan luettuina 
kristityt, muslimit, buddhalaiset ja Falun Gongin harjoittajat, usein joutuvat vainon 
kohteeksi; kehottaa Kiinaa ratifioimaan lupaamallaan tavalla kansalaisoikeuksia ja 
poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus);  kehottaa 
Kiinan viranomaisia jäädyttämään politiikat, jotka kaikkein kielteisimmin vaikuttavat 
Tiibetin buddhalaisuuteen, kulttuuriin ja perinteisiin, ja muuttamaan niitä aidossa 
kuulemisprosessissa tiibetiläisten kanssa;

82. korostaa, että tarvitaan välineitä, joilla voidaan edistää oikeutta uskonnon tai uskon 
vapauteen osana EU:n ulkopolitiikkaa; toteaa, että näihin välineisiin tulisi tilanteen 
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arvioimisen mahdollistamiseksi sisältyä luettelo välttämättömistä vapauksista, jotka 
liittyvät uskonnon ja uskon vapautta koskevaan oikeuteen, sekä menetelmät, jotka auttavat 
toteamaan, milloin uskonnon tai uskon vapautta rikotaan;  kannustaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa ottamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöt mukaan välineiden 
valmisteluun;

83. korostaa, että kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä tunnustetaan uskonnon tai 
uskon vapaus rekisteröitymisestä riippumatta, joten rekisteröitymisen ei pitäisi olla 
pakollinen edellytys uskonnon harjoittamiselle; toteaa lisäksi huolestuneena, että Kiinassa 
munkkien ja nunnien on rekisteröidyttävä hallituksen rekisteriin ja toimittava hallituksen 
valvomien hallinnollisten lautakuntien alaisuudessa, mikä haittaa heidän uskonnollista 
itsenäisyyttään ja rajoittaa heidän toimintaansa;

84. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille, Yhdistyneille kansakunnille, Euroopan neuvostolle sekä tässä 
päätöslauselmassa mainittujen maiden ja alueiden hallituksille.


