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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

aastaaruande kohta inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja 
Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas
(2014/2216(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ja muid ÜRO inimõigustealaseid lepinguid 
ja inimõigusi käsitlevaid dokumente,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 21,

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

– võttes arvesse ELi aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 
2013. aastal, mille nõukogu võttis vastu 23. juunil 2014. aastal,

– võttes arvesse ÜVJP peamiste aspektide ja põhivalikute 2013. aasta aruannet, mille 
nõukogu kinnitas 22. juulil 2014. aastal,

– võttes arvesse komisjoni 2014. aasta aruannet Euroopa Liidu arengu- ja välispoliitika 
ning selle rakendamise kohta 2013. aastal (COM(2014)0501), mis võeti vastu 13. 
augustil 2014. aastal, ja sellele lisatud dokumente, 

– võttes arvesse oma 11. detsembri 2013. aasta resolutsiooni aastaaruande kohta 
inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2012. aastal ja Euroopa Liidu poliitika 
kohta selles valdkonnas1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu inimõiguste suuniseid, eelkõige suuniseid lesbide, geide, 
biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI-inimeste) kõikide inimõiguste 
edendamiseks ja kaitsmiseks, suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja 
kaitse kohta, mis mõlemad võeti nõukogus vastu 24. juunil 2013, ja 12. mail 2014. 
aastal vastu võetud suuniseid sõnavabaduse kohta internetis ja mujal,

– võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2014. aasta järeldusi seoses inimõiguste kaitsjaid 
käsitlevate Euroopa Liidu suuniste 10. aastapäevaga,

– võttes arvesse oma 17. juuni 2010. aasta resolutsiooni inimõiguste kaitsjaid toetava ELi 
poliitika kohta2,

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0575.
2 ELT C 236 E, 12.8.2011, lk 69.
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– võttes arvesse oma 13. märtsi 2014. aasta resolutsiooni ELi prioriteetide kohta ÜRO 
Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärguks1,

– võttes arvesse oma 2. aprilli 2014. aasta soovitust nõukogule ÜRO Peaassamblee 69. 
istungjärgu kohta2,

– võttes arvesse oma 17. novembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu toetuse kohta 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule probleemide lahendamiseks ja raskuste 
ületamiseks3,

– võttes arvesse oma 17. juuli 2014. aasta resolutsiooni agressioonikuritegude kohta4,

– võttes arvesse oma 7. juuli 2011. aasta resolutsiooni demokratiseerimist toetava ELi 
välispoliitika kohta5,

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 20. detsembri 2012. aasta resolutsiooni 
(A/RES/67/176) moratooriumi kehtestamise kohta surmanuhtluse kasutamisele, 

– võttes arvesse oma 11. märtsi 2014. aasta resolutsiooni piinamise kaotamise kohta 
maailmas6,

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

– võttes arvesse nõukogus 13. mail 2011 vastu võetud aruannet, mis käsitleb ELi 
näitajaid, mille alusel töötada välja terviklik lähenemisviis naisi, rahu ja julgeolekut 
käsitlevate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1325 ja 1820 rakendamiseks,

– võttes arvesse dokumenti „Ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtted: ÜRO raamistiku 
„Kaitsta, austada ja heastada” elluviimine”, mille ÜRO Inimõiguste Nõukogu kinnitas 
oma 16. juuni 2011. aasta resolutsioonis 17/4,

– võttes arvesse IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) sektori suuniseid ÜRO 
äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete rakendamise kohta, mille komisjon avaldas 
17. juunil 2013,

– võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes7,

– võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni inimõiguste ning sotsiaalsete 
ja keskkonnastandardite kohta rahvusvahelistes kaubanduslepingutes8,

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0252.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0259.
3 ELT C 59 E, 28.2.2012, lk 150.
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0013.
5 ELT C 33 E, 5.2.2013, lk 165.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0206.
7 ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 101.
8 ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 31.
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– võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni rahvusvahelise 
kaubanduspoliitika kohta kliimamuutusega kaasnevate nõudmiste taustal1,

– võttes arvesse nõukogu 14. mai 2012. aasta järeldusi muutuste kava kohta ELi 
arengupoliitika mõju suurendamiseks,

– võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjoni asepresidendi 5. märtsi 2014. aasta ühisteatist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule (JOIN(2014)8) „Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide 
vastutustundlik hankimine – ELi ühtse lähenemisviisi suunas”, 

– võttes arvesse ÜRO korruptsioonivastast konventsiooni (UNCAC),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 8. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni avaliku ja 
erasektori korruptsiooni mõju kohta inimõigustele kolmandates riikides2,

– võttes arvesse nõukogu 12. mai 2014. aasta järeldusi ELi tervikliku lähenemisviisi 
kohta,

– võttes arvesse oma 18. aprilli 2013. aasta soovitust nõukogule ÜRO kaitsekohustuse 
põhimõtte kohta3,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja arengukomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A8-0000/2014),

A. arvestades, et ELi lepingu artikliga 21 tugevdatakse veelgi ELi kohustust tegutseda 
rahvusvahelisel areenil, juhindudes demokraatia ja õigusriigi põhimõtetest, inimõiguste 
ja põhivabaduste universaalsusest ja jagamatusest, inimväärikuse austamisest, võrdsuse 
ja solidaarsuse põhimõtetest ning ÜRO põhikirja, Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja 
rahvusvahelise õiguse põhimõtete austamisest;

B. arvestades, et inimõiguste universaalsuse ja jagamatuse austamine ja kaitsmine on ELi 
rahvusvahelise tegevuse alustoed;

C. arvestades, et ELi usaldusväärsust välissuhetes toetab suurenev järjepidevus tema 
inimõigustealase sise- ja välispoliitika vahel;

D. arvestades, et uus liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 
asepresident on sedastanud, et ta läbivaks prioriteediks on inimõigused ja et ta kavatseb 
kasutada neid kompassina kõikides suhetes kolmandate riikidega; arvestades, et ta on 
samuti korranud ELi kohustust edendada inimõigusi kõikides välissuhete valdkondades 
ilma eranditeta; arvestades, et uue ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava 

                                               
1 ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 94.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0394.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0180.
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vastuvõtmine ning Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja mandaadi uuendamine on ELi 
päevakorras 2015. aasta alguseks;

E. arvestades, et nõukogu võttis 23. juunil 2014 vastu ELi aruande inimõiguste ja 
demokraatia kohta maailmas 2013. aastal, mis hõlmab ELi inimõiguste ja demokraatia 
strateegilise raamistiku ja tegevuskava terve esimese aasta rakendamist; arvestades, et 
2013. aasta oli samuti esimene täielik aasta, mil toimis ELi inimõiguste eriesindaja uus 
mandaat;

F. arvestades, et ELi aastaaruanne ja aruandeperioodile järgnenud sündmused on tõsine 
meeldetuletus selle kohta, kui ränk on inimelude hind inimõiguste eiramise puhul; 
arvestades, et inimõiguste eiramisest tuleneb ELile ka suur materiaalne ja eelarveline 
kulu, kui inimõiguste mitteaustamine ja vähene legitiimne demokraatlik osalemine 
põhjustab ebastabiilsust, läbikukkunud riike, humanitaarkriise ja relvastatud konflikte, 
milliste nähtuste puhul peab EL reageerima;

G. arvestades, et ELi pühendumus tõhusale mitmepoolsusele, kus ÜRO-l on keskne roll, on 
liidu välispoliitika lahutamatu osa ja selle juured on veendumuses, et üleilmsetele 
kriisidele, probleemidele ja ohtudele lahenduse leidmiseks on sobivaim mitmepoolne 
süsteem, mis põhineb universaalsetel normidel ja väärtustel;

H. arvestades, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on olnud Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu veendunud liitlased alates selle loomisest, andes sellele rahalist, 
poliitilist, diplomaatilist ja logistilist tuge ning edendades Rooma statuudi 
universaalsust ja kaitstes selle terviklust eesmärgiga tugevdada kohtu sõltumatust;

I. arvestades, et oma 17. juuli 2014. aasta resolutsioonis kordas parlament, et toetab 
kindlalt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi Kampala muudatuste 
vastuvõtmist, kaasa arvatud agressioonikuritegusid käsitlev muudatus, ja kutsus kõiki 
ELi liikmesriike üles neid ratifitseerima ja lisama need oma siseriiklikesse 
õigusaktidesse; arvestades, et agressioonikuritegude muudatus aitab tagada 
rahvusvahelisel tasandil õigusriiklust, rahu ja julgeolekut, kuna hoiab ära ebaseadusliku 
jõu kasutamise ning aitab seega tõhusalt selliseid kuritegusid ennetada ja kindlustada 
kestvat rahu;

J. arvestades, et ÜRO naiste olukorra komisjoni 9.–20. märtsil 2015 New Yorgis toimuva 
59. istungjärgu keskmes on Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi järelmeetmed, 
kaasa arvatud praegused probleemid, mis takistavad selle rakendamist ning seega 
soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise saavutamist, ja samuti 
soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise saavutamise võimalused 
aastatuhande arengueesmärkide tegevuskavas pärast 2015. aastat;

K. arvestades, et korruptsiooni ja inimõiguste rikkumise vahel on selge seos; arvestades, et 
korruptsioon avalikus ja erasektoris põhjustab ebavõrdsust ja diskrimineerimist ning 
süvendab seda, ja takistab seega kodaniku-, poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuuriliste õiguste võrdset kasutamist; arvestades, et tõendatult on korruptsioon sageli 
seotud inimõiguste rikkumise, võimu kuritarvitamise ja vastutuse puudumisega;

L. arvestades, et tööõigusi ja ametiühinguõigusi rünnatakse tõsiselt kogu maailmas, samas 
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kui see, kuidas äriühingud tegutsevad, avaldab sügavat mõju töötajate õigustele, 
kogukondadele ja tarbijatele Euroopas ja mujal; arvestades, et rahvusvaheliste 
inimõigusi käsitlevate õigusaktidega kehtestatakse riikidele kohustus inimõigusi kaitsta 
ning tagada, et riikide jurisdiktsiooni kuuluvate äriühingute tegevus ei riku inimõigusi, 
samuti tagada ohvritele tulemuslike õiguskaitsevahendite kättesaadavus;

M. arvestades, et inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 16 sätestatakse, et täisealiseks 
saanud meestel ja naistel on õigus ilma igasuguste kitsendusteta rassi, rahvuse või usu 
põhjal abielluda ja perekonda asutada, ja et neil on võrdsed õigused abiellu astumise 
suhtes, abielus olemise ja abielu lahutamise ajal;

N. arvestades, et inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 14 tunnustatakse iga inimese õigust 
tagakiusu ees varjupaika otsida teistes maades; arvestades, et ÜRO pagulasseisundi 
konventsioonis sedastatakse selgelt, et kõikidel pagulastel on õigus erilisele kaitsele ja 
et ükski riik ei saada pagulast välja ega tagasi alale, kus teda ootab ees tagakiusamine 
või kus tema elu või vabadus on ohus;

O. arvestades, et kliimamuutuse mõjud, näiteks kasvav temperatuur, tõusev merevee tase ja 
ekstreemsemad ilmastikutingimused süvendavad ülemaailmse ebastabiilsuse probleemi 
ning seetõttu ka tõsiste inimõiguste rikkumiste ohtu; arvestades, et mõiste 
„kliimapõgenik”, mille määratlus viitab inimestele, kes on sunnitud kodudest põgenema 
ning otsima pelgupaika välismaal kliimamuutuse tagajärjel, ei ole veel tunnustatud 
rahvusvahelise õigusega ega ühegi õiguslikult siduva rahvusvahelise lepinguga;

P. arvestades, et käesolev raport, mis on koostatud vastusena nõukogu poolt vastu võetud 
ELi aastaaruandele, kujutab endast kõnealuses poliitikavaldkonnas toimuva ELi 
tegevuse tulevikku suunatud analüüsi; arvestades, et Euroopa Parlament rõhutas oma 
resolutsioonides eelmiste aastaaruannete ja ELi inimõiguste strateegia läbivaatamise 
kohta vajadust reformida oma tavasid, et peavoolustada inimõigused parlamendi 
tegevuses ning võtta järelmeetmeid seoses kiireloomuliste resolutsioonidega, milles 
mõistetakse hukka demokraatia põhimõtete, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete 
rikkumine;

Inimõiguste keskne koht ELi välispoliitikas

1. tuletab meelde, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta preambulis kinnitatakse, et liit seab 
üksikisiku oma tegevuse keskmesse; toonitab, et see ei ole mõeldud abstraktse ideena, 
vaid vastupidi – peetakse silmas tegelikku elu, olemasolu konkreetseid tahke, ja antakse 
põhivajadustele konstitutsiooniline alus, mis põhineb kõikide isikute inimväärikuse 
rikkumatusel;

2. kutsub kõiki ELi institutsioone ja liikmesriike üles seadma inimõigused kesksele kohale 
ELi suhetes kõigi kolmandate riikidega, hõlmates ELi strateegilisi partnereid ning kõiki 
kõrgetasemelisi avaldusi ja kohtumisi; toonitab, kui oluline on ELi inimõigustealase 
poliitika tõhus, järjepidev ja sidus rakendamine kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 21 sätestatud selgete kohustustega ning inimõigusi ja demokraatiat käsitleva ELi 
strateegilise raamistikuga; avaldab tunnustust uuele liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile selle eest, et ta on 
avalikult kinnitanud oma pühendumist nimetatud põhimõtete elluviimisele;
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3. rõhutab, kui oluline on, et ELi liikmesriigid toetaksid üksmeelselt inimõiguste 
jagamatust ja universaalsust ning eelkõige ratifitseeriksid kõik ÜRO koostatud 
rahvusvahelised inimõigusi käsitlevad õigusaktid; palub ELil järgida inimõiguste 
jagamatust, kaasa arvatud nende inimõiguste puhul, mis on sätestatud kooskõlas ELi 
lepingu artikliga 21 majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelises 
paktis; nõuab, et EL edendaks veelgi universaalseid inimõigustealaseid norme 
kolmandate riikide ja piirkondlike organisatsioonidega suhtlemise alusena nii poliitiliste 
kui ka inimõigustealaste dialoogide puhul;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et lisaks inimeste kannatusele peaks EL samuti võtma 
teadmiseks inimõiguste eiramise materiaalse ja eelarvelise kulu, kui inimõiguste 
mitteaustamine ja vähene legitiimne demokraatlik osalemine põhjustab ebastabiilsust, 
korruptsiooni, läbikukkunud riike, humanitaarkriise või relvastatud konflikte, mis 
tulevad kahjuks ELi arengupoliitika alastele jõupingutustele ja milliste nähtuste puhul 
peab EL reageerima julgeolekupoliitika valdkonnas; peab sellega seoses tervitatavaks 
ELi hiljutisi jõupingutusi inimõiguste rikkumiste lisamiseks kriisi ärahoidmisega seotud 
varajase hoiatamise süsteemi; nõuab siiski jõulisemaid ennetavaid meetmeid ning nõuab 
tungivalt, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 
asepresident töötaks välja inimõigustel põhineva kriisi ärahoidmise elemendi, mis tuleks 
lisada ELi terviklikule lähenemisviisile väliskonfliktidele ja -kriisidele;

ELi aastaaruanne kui ELi inimõiguste ja demokraatia alase poliitika aruandlusvahend

5. väljendab heameelt selle üle, et nõukogu on vastu võtnud ELi aastaaruande inimõiguste 
ja demokraatia olukorra kohta maailmas 2013. aastal; palub uuel liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil võtta endale tulevikus 
kohustuse osaleda kahes iga-aastases arutelus, mis toimub Euroopa Parlamendi 
istungjärkude ajal ja on pühendatud ELi inimõiguste ja demokraatia alase poliitika 
küsimustele, ning vastata parlamendi raportile;

6. tunnustab Euroopa välisteenistust ja komisjoni nende tervikliku ja selge aruandluse eest 
aruandlusperioodil võetud ELi meetmete kohta; kordab siiski oma seisukohta, et 
eelkõige aruanded riikide kohta peaksid põhinema rangemal raamistikul, mille aluseks 
on näitajate kogum, mis võimaldaks võrdlusaluste kehtestamist positiivsete ja 
negatiivsete suundumuste hindamiseks ning ELi meetmete tõhususe hindamiseks ning 
mille põhjal saaks ELi toetuse määra kohandada vastavalt inimõiguste, demokraatia, 
õigusriigi ja hea valitsemistava vallas tehtud edusammudele; märgib, et selliste avalike 
näitajate kasutamine oleks kooskõlas mitmete ELi inimõiguste ja demokraatia 
tegevuskavas mainitud eesmärkidega ning võimaldaks suuremat sidusust inimõiguste 
tingimuslikkuse rakendamisel ja inimõiguste mõju hindamisel ELi poliitikale;

7. on endiselt arvamusel, et ELi institutsioonid peaksid koos püüdma parandada aruande 
vormi, et võimaldada selle täieliku potentsiaali saavutamist teavitamisvahendina, 
kaotamata selle ülevaatlikkust ELi strateegilise raamistiku ja inimõiguste ja demokraatia 
tegevuskava rakendamise aruandena; kordab, et on valmis osalema ELi institutsioonide 
aktiivses ja konstruktiivses koostöös edaspidiste aruannete ettevalmistamisel;

ELi strateegilise raamistiku ja tegevuskava rakendamine
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8. kordab, et hindab inimõigusi ja demokraatiat käsitlevat ELi strateegilist raamistikku ja 
tegevuskava, mille nõukogu võttis vastu 2012. aastal, kui olulist verstaposti poliitika 
arengu uuendamises ja korduvat kinnitust ELi pühendumise kohta aluslepingust 
tulenevale kohustusele peavoolustada inimõigused ELi välispoliitika kõikides 
valdkondades ilma eranditeta;

9. kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles valmistama ette nõuetekohase aruande 
esimese ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava (2012–2014) rakendamise kohta 
ning kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni 
asepresidenti ning Euroopa välisteenistust üles kaasama liikmesriigid, komisjon, 
Euroopa Parlament ja kodanikuühiskond uue, 2015. aasta alguses jõustuva tegevuskava 
vastuvõtmisele eelnevasse läbivaatamisse ja konsultatsioonidesse; tunneb heameelt 
arutelude üle, mille eesmärk on saavutada uue tegevuskava eesmärkide parem 
tähtsustamine, kuid hoiatab ambitsioonide vähendamise eest seoses inimõiguste 
peavoolustamisega ELi kõikides poliitikavaldkondades;

10. väljendab erilist muret strateegilises raamistikus võetud kohustuse elluviimise pärast, 
milleks on seada inimõigused kesksele kohale ELi suhetes kõigi kolmandate riikidega, 
kaasa arvatud ELi strateegiliste partneritega; nõuab seepärast tungivalt, et liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident ning Euroopa 
välisteenistus pööraksid suuremat tähelepanu selle kohustuse elluviimisele ning selle 
tagamisele, et inimõigused ja demokraatia oleksid peavoolustatud ELi suhetes 
strateegiliste partneritega kesksel kujul, näiteks tippkohtumistel ja nõukogu järeldustes;

ELi inimõiguste eriesindaja mandaat

11. tunnistab, kui tähtis on ELi esimesele inimõiguste eriesindajale antud mandaat ja siiani 
tehtud töö; ergutab ELi inimõiguste eriesindajat jätkama ELi nähtavuse ja osalemise 
tõhustamisega mitmepoolsetes ja piirkondlikes inimõiguste mehhanismides (ÜRO, 
Euroopa Nõukogu, OSCE, ASEAN, Aafrika Liit, Islami Koostöö Organisatsioon), 
edendama peamiseid ELi temaatilisi prioriteete, sealhulgas neid, mis on kajastatud 
hiljuti vastuvõetud ELi inimõiguste suunistes, tegema tööd kodanikuühiskonna 
mõjuvõimu suurendamiseks kogu maailmas ning aitama kaasa ELi inimõiguste poliitika 
peavoolustamisele, sidususele, järjepidevusele ja tõhususele;

12. kutsub nõukogu üles võtma üldise põhimõttena kasutusele tava, mille kohaselt lisatakse 
koostöö ELi inimõiguste eriesindajaga süstemaatiliselt tulevaste geograafiliste ELi 
eriesindajate mandaati;

13. palub, et nõukogu ametlikustaks ELi inimõiguste eriesindaja positsiooni ja teeks sellest 
alalise ametiposti;

ELi inimõiguste ja demokraatia alase poliitika sisene ja väline sidusus

14. rõhutab, et ELi inimõiguste poliitika peab olema aluslepingus sätestatud kohustuste 
täitmisel järjepidev, tagama sise- ja välispoliitika sidususe ja vältima topeltstandardeid; 
nõuab seepärast, et võetaks vastu ELi välisasjade nõukogu järeldused inimõiguste kohta 
seoses strateegiliste partneritega; nõuab sellega seoses, et liikmesriikidele ja ELi 
ametnikele kehtestataks ühised piirmäärad inimõigusalaste küsimuste osas, mida nad 
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peavad minimaalselt tõstatama oma strateegiliste partneritega;

ELi inimõiguste poliitika vahendid

Inimõigustealased riigistrateegiad ja ELi delegatsioonide roll

15. tunnustab Euroopa välisteenistust inimõigustealaste riigistrateegiate esimese vooru 
eduka läbiviimise eest, mille puhul strateegiad töötati välja rõhutatud omalusega ELi 
delegatsiooni tasandil; peab siiski kahetsusväärseks, et riigistrateegiate sisu ei ole 
jätkuvalt läbipaistev; ergutab Euroopa välisteenistust võtma vastu näitajad nende 
tõhususe hindamiseks ning käsitlema aastaaruandes riikide jagusid üksikasjalikumalt, 
riigistrateegiate rakendusaruannetena; 

16. tunneb heameelt inimõiguste kontaktpunktide ja inimõiguste kaitsjate kontaktametnike 
võrgustiku peaaegu lõpule viidud loomise üle ELi delegatsioonides; kutsub liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti ning 
Euroopa välisteenistust üles töötama välja selged suunised nende rolli kohta 
delegatsioonides, et võimaldada neil oma potentsiaali täielikult ellu viia, luua 
usaldusväärseid standardeid ja vältida ebakõlasid ELi delegatsioonide vahel; 

Inimõigustealased dialoogid ja konsultatsioonid

17. kordab, et toetab inimõigustealaseid dialooge kui ELi inimõiguste poliitika vahendit; 
tunnistab inimõigustele pühendatud dialoogi pidamise olulisust ka nende riikidega, kus 
inimõigustega on tõsised probleemid; toonitab siiski, et EL peab tegema selged 
poliitilised järeldused juhtudel, kui inimõigustealane dialoog ei anna positiivseid 
tulemusi ning panema suuremat rõhku avalikule diplomaatiale, et tagada ELi 
inimõiguste poliitika avaliku usaldusväärsuse ohustamatus; hoiatab lisaks inimõiguste 
arutelude lahutamise eest kõrgetasemelistest poliitilistest dialoogidest;

ELi suunised inimõiguste kohta

18. peab tervitatavaks, et nõukogu võttis 2013. aastal vastu Euroopa Liidu inimõiguste 
suunised lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste jaoks ning ELi 
suunised usu- ja veendumusvabaduse kohta, ja 2014. aastal suunised sõnavabaduse 
kohta internetis ja mujal;

19. tuletab Euroopa välisteenistusele ja nõukogule sellegipoolest meelde rakendamisega 
seotud probleeme ning sellest tulenevalt vajadust hinnata ELi suuniste rakendamist riigi 
tasandil; ergutab Euroopa välisteenistust ja liikmesriike samuti osalema Euroopa 
välisteenistuse ja ELi delegatsiooni töötajate ning liikmesriikide diplomaatide jätkuvas 
koolituses ja teadlikkuse suurendamises, et tagada ELi inimõiguste suuniste kavandatud 
mõju aktuaalse poliitika kujundamisele kohapeal;

ELi poliitika demokratiseerimise ja valimiste toetuseks 

20. toonitab, kui oluline on võtta valimisvaatlusmissioonide aruannetele ja soovitustele 
järelmeetmeid, kasutades nimetatud dokumente demokraatia tegevuskava osana 
asjaomases riigis ning andes peavaatlejale volituse erirolliks soovituste rakendamise 
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järelevalves, mis moodustaks sidusa osa parlamendi terviklikust demokraatia toetamise 
lähenemisviisist parlamendi alaliste organite (k.a demokraatia toetamise ja valimiste 
koordineerimise rühma) toetusel;

21. kutsub ELi üles jätkama tööd selle valdkonna parimate tavade kindlakstegemiseks, et 
toetada ja konsolideerida demokratiseerumisprotsesse; ergutab selliste poliitika ja 
operatiivvahendite väljatöötamist, mida kohaldatakse prioriteetsetes riikides, et 
integreerida inimõiguste ja demokraatia toetusmeetmed – k.a konfliktide ennetamise 
meetmed ja vahendamine – sidusalt, paindlikult ja usaldusväärselt ELi lähenemisviisi;

22. tunneb heameelt katseriikide töö üle, mida üheksa ELi delegatsiooni on siiani läbi 
viinud, et saavutada suurem sidusus ELi välissuhete puhul demokraatia toetamise 
valdkonnas ja mis algatati nõukogu 2009. ja 2010. aasta järeldustega ning lisati ELi 
inimõiguste ja demokraatia strateegilisse raamistikku ning tegevuskavasse 2012. aastal;

23. nõuab, et komisjon ja Euroopa välisteenistus tõhustaksid ELi meetmete puhul koostööd 
teise põlvkonna katseriikidega, et tagada kõikide ELi institutsioonide osavõtt ning 
ühendada nende asjatundlikkust demokraatia toetamise tulemuslikes püüdlustes 
kolmandates riikides kooskõlas parlamendi tervikliku demokraatia toetamise 
lähenemisviisiga;

ELi toetus inimõiguste kaitsjatele 

24. tunneb heameelt nõukogu järelduste üle, mis tehti seoses inimõiguste kaitsjaid 
käsitlevate Euroopa Liidu suuniste 10. aastapäevaga; tunnustab lisaks komisjoni 
demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi kasvava kasutamise eest 
vahetus ohus olevatele inimõiguste kaitsjatele hädaabi andmiseks ning ergutab 
komisjoni otsima uusi viise inimõiguste kaitsjate toetamiseks;

25. kordab oma üleskutset Euroopa välisteenistusele, et nad jätkaksid VVOde, inimõiguste 
kaitsjate ja kodanikuühiskonna aktivistide kaitsmist, suurendades ELi inimõigustealaste 
dialoogide tulemuslikkust ning edendades ELi temaatilisi prioriteete ja inimõiguste 
suuniseid; ergutab sellega seoses inimõiguste kaitsjatele suunatud kampaaniate 
korraldamist ka kolmandate riikide kaugemates piirkondades, et aidata ellu viia ELi 
poliitika eesmärke;

26. taotleb, et Euroopa välisteenistus ja ELi delegatsioonid kaasaksid inimõiguste kaitsjad 
pragmaatilisse poliitilisse dialoogi, mille eesmärk on leida parimaid viise nende tööd 
soodustava keskkonna toetamiseks; taotleb, et EL tõhustaks oma aktiivset diplomaatiat 
kolmandates riikides ning tugevdaks inimõiguste kontaktpunktide positsiooni, et 
peavoolustada inimõigused ELi delegatsiooni igapäevases poliitilises töös, võttes 
süstemaatiliselt päevakorda poliitvangide nimesid ning osaledes kohtumenetluste 
jälgimises ja vanglate külastamises; toonitab, et EL peab kasutama avalikku
diplomaatiat inimõiguste kaitsjate toetamiseks ning nõudma vangistatud inimõiguslaste 
vabastamist;

ELi toetus universaalsetele inimõigustele ja mitmepoolsetele inimõiguste 
organisatsioonidele
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27. tuletab meelde parlamendi ning inimõiguste allkomisjoni kohustust toetada tugevat 
mitmepoolset inimõiguste süsteemi ÜRO egiidi all, sealhulgas Peaassamblee kolmas 
komitee, Inimõiguste Nõukogu (UNHRC), ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo, ja 
seonduvate ÜRO spetsialiseeritud ametite, näiteks ILO tööd;

28. tuletab meelde oma üheselt mõistetavat seisukohta oma ÜRO Peaassamblee istungitel 
kohalviibimise ametlikustamise kohta, mis on väljendatud 7. veebruari 2013. aasta 
resolutsioonis ELi prioriteetide kohta Inimõiguste Nõukogus, ja on arvamusel, et 
vältimatult tuleb jätkata tava saata Euroopa Parlamendi delegatsioon asjakohastele 
UNHRC ja ÜRO Peaassamblee istungitele;

29. kordab, kui oluline on ELi aktiivne osalemine kõikides ÜRO inimõiguste 
mehhanismides, eelkõige ÜRO Peaassamblee kolmandas komitees ja UNHRCs; ergutab 
ELi liikmesriike osalema ning tegema kaastööd resolutsioonide koostamisel ja 
algatamisel, võtma aktiivselt osa aruteludest ja interaktiivsetest dialoogidest ning 
tegema avaldusi; toetab veendunult ELis kasvavat piirkondadevaheliste algatuste tava;

30. toonitab jälle Euroopa välisteenistuse, komisjoni ja ELi liikmesriikide tõhusa 
koordineerimise ja koostöö tähtsust inimõiguste küsimuses; ergutab Euroopa 
välisteenistust suurendama eelkõige ELi delegatsioonide kaudu New Yorgis ja Genfis 
ELi sidusust, tuginedes õigeaegsetele ja sisukatele konsultatsioonidele, et edastada 
üksmeelne sõnum;

31. kinnitab taas, kui oluline on integreerida ÜRO Peaassamblee, selle kolmanda komitee ja 
UNHRC raames New Yorgis ja Genfis tehtav töö ELi asjakohasesse sise- ja 
välistegevusse, et tagada sidusus;

ELi poliitika rahvusvahelise kriminaalõiguse valdkonnas ning Rahvusvaheline 
Kriminaalkohus

32. toetab täielikult Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tööd rahvusvahelisele üldsusele muret 
tekitavate kõige raskemate kuritegude toimepanijate karistamatuse lõpetamisele 
kaasaaitamises; jääb valvsaks mis tahes katse puhul selle legitiimsust kahjustada; leiab, 
et osalisriikide arvu suurenemine on oluline edasiminek kohtu universaalsuse 
tugevdamisel; tunneb heameelt selle üle, et Elevandiluurannik ratifitseeris Rooma 
statuudi 2013. aasta veebruaris;

33. peab kahetsusväärseks, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti ei ole veel 
lisatud üldiste tariifsete soodustuste kava määruse GSP+ staatuse saamiseks nõutavate 
konventsioonide loendisse; märgib, et suur hulk GSP+ kandidaatriike ei ole statuudi 
osalisriigid või ei ole seda ratifitseerinud (nt Armeenia ja Pakistan); kordab oma 
soovitust, et Rooma statuut tuleb lisada konventsioonide tulevasse loendisse;

34. kordab oma üleskutset ELile võtta vastu ühine seisukohta agressioonikuritegude ja 
Kampala muudatuste kohta ning kutsub ELi liikmesriike üles viima riikliku õiguse 
kiiresti kooskõlla Kampala muudatuste määratlustega, samuti muude Rooma statuudist 
tulenevate kohustustega, et võimaldada riiklikke uurimisi ja süüdistamise esitamist 
liikmesriikides ning tõhustada koostööd kohtuga;
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ELi võitlus surmanuhtluse vastu

35. kordab oma ühemõttelist vastuseisu surmanuhtlusele ning ergutab Euroopa Liitu ja ELi 
liikmesriike säilitama suure nähtavusega poliitikat, mille eesmärk on surmanuhtluse 
kaotamine terves maailmas; nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus jääks valvsaks 
kõigis maailma riikides toimuvate muutuste suhtes ning kasutaks kõiki tema kasutuses 
olevaid mõjuvahendeid;

36. väljendab muret asjaolu pärast, et teadete kohaselt on hukkamiste arv maailmas aastatel 
2012–2013 kasvanud, vaatamata sellele, et hukkamisi viiakse läbi üha vähemates 
riikides; kutsub ELi üles võtma nõuetekohaseid meetmeid jätkuvalt kõrge hukkamiste 
määra suhtes Hiinas ja Iraanis, 2013. aastal hukkamiste uuesti kasutuselevõtu suhtes 
Indoneesias, Kuveidis, Nigeerias ja Vietnamis ning teatatud hukkamiste märkimisväärse 
kasvu suhtes Iraagis ja Saudi Araabias;

37. võtab teadmiseks USAs taaselustunud arutelu surmanuhtluse meelevaldsuse ja vigadele 
kalduva olemuse üle, kampaania hukkamistel kasutatavate ainete Euroopast USAsse 
viimise peatamiseks ning surmanuhtluse kaotamise 2013. aastal Marylandi osariigis; 
ergutab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni 
asepresidenti, ELi eriesindajat ning Euroopa välisteenistust tegema koostööd USA 
föderaalvalitsuse ja osariikide valitsustega, et kiirendada surmanuhtluse kadumist 
USAs, kus 2013. aastal viidi 80 surmanuhtlust läbi kõigest 2% kogu riigi osariikidest ja 
kõik 39 hukkamist toimusid umbes 1% kõikidest osariikidest;

38. ergutab komisjoni kasutama demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi 
pakutavat uut paindlikkust, et uurida uusi võimalusi surmanuhtluse kaotamise eest 
seismiseks ning toetada meetmeid, mille eesmärk on vältida surmanuhtlust või hukkamisi;

ELi võitlus piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise 
ja karistamise vastu

39. nõuab tungivalt, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 
asepresident suurendaks ELi jõupingutusi võitluses piinamise ning muu julma, 
ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastu, arvestades üha 
sagenevaid teateid maailmas leviva piinamise ja väärkohtlemise tava kohta;

40. ergutab Euroopa välisteenistust pöörama teravdatud tähelepanu ÜRO piinamisvastase 
komitee ja Euroopa Nõukogu piinamise tõkestamise komitee riikide järeldustele ning 
tõstatama neid mureküsimusi järjepidevalt poliitilistes dialoogides, mida peetakse 
asjaomaste riikidega, ja avalikes avaldustes; kutsub Euroopa välisteenistust ja 
liikmesriike samuti üles töötama välja ELi piinamist ja muul julmal, ebainimlikul või 
alandaval viisil kohtlemist või karistamist käsitlevate suuniste jaoks tõhusama 
rakenduskava;

Inimõigused ELi kaubanduskokkulepetes ja muudes rahvusvahelistes lepingutes

41. kordab oma üleskutset lisada inimõiguste klauslid süstemaatiliselt ELi 
rahvusvahelistesse lepingutesse, sealhulgas kaubanduslepingutesse, mis on sõlmitud 
kolmandate riikidega, ja nõuab nende kohaldamise tõhusamat järelevalvet ning 
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parlamendi asjaomastele komisjonidele aruandmist lepingute inimõigustealaste 
aspektide kohta;

Äritegevus ja inimõigused

42. toetab kindlalt ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtete rakendamist; tuletab 
meelde, kui tähtis on edendada ettevõtja sotsiaalset vastutust, seda ka väljaspool ELi 
toimuvas äritegevuses, ning tagada ettevõtja sotsiaalne vastutus kogu tarneahela 
ulatuses; on veendunud, et Euroopa ettevõtjad, nende tütarettevõtjad ja alltöövõtjad 
peaksid etendama olulist osa äritegevuse ja inimõiguste rahvusvaheliste normide 
edendamisel ja levitamisel kogu maailmas;

43. taotleb, et komisjon ja Euroopa välisteenistus ergutaksid ELi delegatsioone terves 
maailmas kaasama ELi äriühinguid, et edendada inimõiguste austamist, ja tagama 
demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi kohalike projektikonkursside 
kesksete teemade seas ka „äriühingud ja inimõigused”;

44. kordab oma üleskutset komisjonile anda regulaarselt aru ÜRO äritegevuse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtete rakendamise kohta ELi liikmesriikides, k.a nende riiklikud 
tegevuskavad; peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole võtnud järelmeetmeid Euroopa 
Parlamendi taotlusele esitada ettepanekud õigusaktide kohta, milles nõutakse, et ELi 
ettevõtted tagaksid, et nende ostud ei toeta konfliktide õhutajaid ega inimõiguste ränki 
rikkumisi;

45. kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles tegema jõulisi algatusi, et parandada 
õiguskaitse kättesaadavust inimõiguste rikkumiste ohvrite jaoks, kelle puhul on 
rikkumine seotud EList väljaspool toimuva äritegevusega;

46. kutsub ELi üles toetama tärkavaid algatusi, mille eesmärk on sõlmida õiguslikult siduv, 
äriühinguid ja inimõigusi käsitlev rahvusvaheline õigusakt ÜRO süsteemi raames ning 
osaleda juba varakult kõnealuses küsimuses peetavas arutelus;

ELi meetmed tagamaks sõnavabaduse õigused internetis ja mujal ning vähendamaks 
jälgimistehnoloogia mõju inimõigustele

47. tunnistab, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kiire areng on muutnud sõnaõiguse 
väljendamise keskkonda kogu maailmas, luues nii suuri eeliseid kui ka tekitades tõsist 
muret; tunneb sellega seoses heameelt selle üle, et nõukogu võttis 2014. aasta mais 
vastu ELi suunised sõnavabaduse kohta internetis ja mujal;

48. väljendab muret seire- ja filtreerimistehnoloogia leviku pärast, mis kujutab endast 
kasvavat ohtu inimõiguslastele ja demokraatia eest seisjatele autokraatlikes riikides ning 
tõstatab murettekitavaid küsimusi seoses õigusega eraelule demokraatlikes riikides, 
isegi kui seda kasutatakse niisuguste seaduspäraste eesmärkide ettekäändel nagu 
terrorismivastane võitlus või õiguskaitse;

49. avaldab komisjonile tunnustust 2013. aasta juunis avaldatud IKT (info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia) sektori suuniste eest ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtete rakendamise kohta, on siiski endiselt mures sellise toodete ja teenustega 
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kauplemise pärast, mille eesmärk on keelata juurdepääs internetile või võimaldada 
internetiliikluse ja mobiilside massilist jälgimist ja järelevalvet või sekkumist 
eravestlustesse; nõuab seepärast kõnealuses sektoris üldiste ekspordikontrolli suuniste 
vastuvõtmist, mis põhineksid individuaalsetel juhtudel ELi poolt võetud sarnastel 
meetmetel;

50. kutsub komisjoni üles jätkama digitaalse turvalisuse tehnoloogia arendamise ja 
levitamisega seotud algatuste toetamist, et suurendada inimõiguste kaitsjate mõjuvõimu, 
pakkudes andmete turvalise kogumise, krüpteerimise ja säilitamise mehhanisme 
vältimaks repressiivse valitsusega riikide seiret;

ELi toetus kodanikuühiskonnale ning kogunemis- ja ühinemisvabadusele

51. väljendab tõsist muret selle pärast, et paljudes maailma riikides väheneb 
kodanikuühiskonna seaduspärase tegevuse väli; on arvamusel, et vaba 
kodanikuühiskond on inimõiguste ja demokraatlike väärtuste kaitse ja toetuse üks 
alustugesid kõikides ühiskondades;

52. kutsub ELi ja selle liikmesriike üles tõhustama järelevalvet kogunemis- ja 
ühinemisvabaduse kõigi piirangute üle, k.a kodanikuühiskonna organisatsioonide 
keelamine, laimu eest kriminaalkorras karistamise ja muude piiravate seaduste 
agressiivne kasutamine, ülemäärased registreerimis- ja aruandlusnõuded, liialt piiravad 
eeskirjad välisrahastamisele või VVOde keeld osaleda poliitilises tegevuses või 
kontakteeruda välismaalastega, ja need selgelt ja kiiresti hukka mõistma;

53. kordab, et toetab seda, kui enamik demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahendi rahastamisest eraldatakse inimõiguste kaitsjatele ja 
kodanikuühiskonna tegevusele kogu maailmas;

Mõtte-, südametunnistuse-, usu- ja veendumusvabadus

54. mõistab hukka igasuguse vägivalla ja diskrimineerimise usutunnistuse või veendumuste 
tõttu; väljendab tõsist muret jätkuvate teadete pärast usuvähemuste vastase vägivalla ja 
diskrimineerimise kohta kogu maailmas; toonitab, et õigus mõtte-, südametunnistuse-, 
usu- ja veendumusvabadusele on põhiline inimõigus, mis on seotud muude inimõiguste 
ja põhivabadustega, hõlmates õigust uskuda või mitte uskuda, võrdset vabadust järgida 
teistlikke, mitteteistlikke või ateistlikke kombetavasid, õigust valitud veendumust 
omandada, muuta ja sellest loobuda või selle juurde naasta;

55. tunneb heameelt selle üle, et 2013. aastal võeti vastu ELi suunised usu- ja 
veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta ning kutsub ELi institutsioone ja 
liikmesriike üles pöörama erilist tähelepanu nende suuniste rakendamisele nii 
rahvusvahelistes ja piirkondlikes foorumites kui ka kahepoolsetes suhetes kolmandate 
riikidega;

Naiste ja tütarlaste õigused

56. tunneb heameelt ELi toetuse üle ÜRO soolise võrdõiguslikkuse küsimusi käsitlevatele 
resolutsioonidele, eelkõige naistevastase vägivalla kaotamise, naiste diskrimineerimise, 
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sõna- ja arvamusvabaduse rolli kohta naiste mõjuvõimu suurendamisel, ja ÜRO 
avaldustele varajaste ja sundabielude ning naiste suguelundite moonutamise kohta;

57. kutsub ELi üles osalema aktiivselt naiste olukorra komisjoni 59. istungjärgus ning 
jätkama võitlust kõigi katsete vastu kahjustada ÜRO Pekingi tegevusprogrammi, mis 
puudutab muu hulgas juurdepääsu haridusele ja tervishoiule kui põhilist inimõigust ning 
seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduvaid õigusi;

58. kinnitab veel kord, et mõistab hukka igasuguse naistevastase vägivalla, eriti seksuaalse 
vägivalla kasutamise sõjarelvana ja koduvägivalla; kutsub seepärast kõiki Euroopa 
Nõukogu liikmesriike üles allkirjastama ja ratifitseerima naistevastase vägivalla 
ennetamise ja tõkestamise konventsiooni; kutsub ELi tervikuna üles võtma meetmeid 
konventsiooniga ühinemiseks, et tagada sidusus ELi sise- ja välistegevuse vahel 
naistevastase vägivallaga võitlemisel;

59. mõista karmilt hukka seksuaalvägivalla kasutamise naiste suhtes sõjalise taktikana, sh 
sellised kuriteod nagu massiline vägistamine, seksiorjus, sundprostitutsioon, sooline 
tagakiusamine, sh naiste suguelundite moonutamine, inimkaubandus, varajased ja 
sundabielud, aumõrvad ja muud samaväärse raskusastmega seksuaalvägivalla vormid; 
on sellega seoses eriti mures olukorra pärast Ida-Aafrika järvede piirkonnas; väljendab 
toetust tööle, mida teevad ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise 
agentuur ehk naiste õigusi edendav ÜRO agentuur (UN Women), ÜRO eriraportöör, 
kelle valdkonnaks on naiste vastu suunatud vägivald, selle põhjused ja tagajärjed, ning 
ÜRO eriesindaja konfliktiolukorraga seotud seksuaalse vägivalla küsimustes;

60. juhib tähelepanu asjaolule, et soolise kuuluvuse ja seksuaalse vägivallaga seotud 
kuriteod liigitatakse Rooma statuudis sõjakuritegudeks, inimsusevastasteks 
kuritegudeks või konstitutiivseteks tegudeks seoses genotsiidi või piinamisega; kiidab 
sellega seoses heaks ÜRO Julgeolekunõukogu 24. juunil 2013. aastal vastu võetud 
resolutsiooni 2106 (2013) seksuaalvägivalla ennetamise kohta konfliktides, milles 
kinnitatakse veel kord, et Rahvusvahelisel Kriminaalkohtul on keskne osa võitluses 
seksuaalkuritegude ja sool põhinevate kuritegude toimepanijate karistamatusega; kutsub 
ELi üles nende põhimõtete rakendamist täiel määral toetama;

61. tuletab meelde ELi võetud kohustust integreerida inimõigused ja soolised aspektid 
ÜJKP missioonidesse kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu suundanäitavate 
resolutsioonidega 1325 ja 1820 naiste, rahu ja julgeoleku kohta; kordab sellega seoses 
oma üleskutset ELile ja selle liikmesriikidele toetada jätkusuutliku leppimisprotsessi 
loomise käigus naiste süstemaatilist osalemist kui rahuprotsessi olulist koostisosa ning 
tunnistada vajadust sooliste aspektide peavoolustamise järele konfliktide ennetamise, 
rahuvalveoperatsioonide, humanitaarabi ja konfliktijärgse ülesehituse puhul;

Inimõigused ja korruptsioon

62. tuletab meelde, et korruptsioon kujutab endast inimõiguste rikkumist ning ELil on ÜRO 
korruptsioonivastase konventsiooni allkirjastamise küsimuses ainupädevus;

63. peab kahetsusväärseks, et seni ei ole võetud järelmeetmeid parlamendi poolt liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile 
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edastatud taotlusele esitada ELi korruptsioonivastase võitluse tegevuskava, et jälgida 
tulemuslikult ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni soovitusi, sealhulgas 
osalisriikide kohustust avaldada ja levitada teavet korruptsiooni kohta, luua kanaleid 
rikkumistest teatamiseks ning kehtestada nõuetekohane õigusraamistik tunnistajate 
kaitseks ja kodanikuühiskonna tegevuseks kõnealuses valdkonnas;

64. kutsub komisjoni üles looma uuenduslikke rahastamismehhanisme, et viia ellu 
eelarvereforme ning tugevdada võitlust korruptsiooni, ebaseaduslike finantsvoogude ja 
maksude maksmisest kõrvalehoidumise vastu; ergutab sellega seoses kaaluma avaliku ja 
erasektori partnerlusi, toetuste ja laenude ühendamist ning abi arenguriikidele, et nad 
suudaksid paremini kasutusele võtta kohalikke ressursse; nõuab finantstehingutele 
rahvusvahelise maksu kehtestamist, mis võiks toimida arengu täiendava 
rahastamisallikana, ning tuletab ELi liikmesriikidele meelde, et nad on otsustanud oma 
riigis finantstehingutele maksu kehtestada ning võtnud endale kohustuse suunata osa nii 
saadud vahendeid ülemaailmse tähtsusega avalike hüvede, sealhulgas arengu 
rahastamiseks;

65. kordab, et kutsub ELi ja selle liikmesriike üles toetama ÜRO eriraportööri ametikoha 
loomist finantskuritegude, korruptsiooni ja inimõiguste küsimustes;

LGBTI õigused

66. juhib tähelepanu sellele, et 78 riigis on homoseksuaalsus endiselt kriminaalkorras 
karistatav ning nendest seitsmes riigis on selle eest ette nähtud surmanuhtlus; mõistab 
kindlalt hukka asjaolu, et hiljuti on sagenenud diskrimineerivad seadused ja tavad ning 
vägivallaaktid üksikisikute vastu nende seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi tõttu 
kogu maailmas ja eelkõige Nigeerias ja Ugandas; ergutab jälgima tähelepanelikult 
olukorda Nigeerias, Ugandas, Indias ja Venemaal, kus hiljuti vastu võetud uued 
seadused või muutused õigusruumis ohustavad tõsiselt seksuaalvähemuste vabadust; 
kinnitab uuesti, et toetab inimõiguste ülemvoliniku jätkuvat tööd nende 
diskrimineerivate seaduste ja tavade vastu võitlemisel ning ÜRO üldisemat tööd selles 
valdkonnas;

67. peab tervitatavaks, et 2013. aastal võeti vastu ELi suunised lesbide, geide, 
biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI-inimeste) kõikide inimõiguste 
edendamiseks ja kaitsmiseks; kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles tõstatama 
LGBTI-õiguste küsimuse poliitilistes ja inimõigustealastes dialoogides kolmandate 
riikidega ja mitmepoolsetes foorumites; toonitab, kui oluline on, et komisjon ja Euroopa 
välisteenistus jätkaksid LGBTI-õiguste küsimuse tõstatamist poliitilistes ja 
inimõigustealastes dialoogides ning kasutaksid demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahendit, et toetada LGBTI-õigusi kaitsvaid organisatsioone, suurendades 
nende suutlikkust seista vastu homofoobsetele seadustele ja LGBTI-inimeste 
diskrimineerimisele, suurendades üldsuse teadlikkust teistsuguse seksuaalse 
sättumusega inimeste diskrimineerimisest ja nende kogetud vägivallast, ja tagades 
hädaabi (alates psühhosotsiaalsest ja meditsiinilisest abist kuni vahendamise ja 
taasintegreerimise alase abini) andmise niisugust toetust vajavatele inimestele;

68. tunneb heameelt samasooliste abielude või samasooliste tsiviilpartnerluste 
legaliseerimise üle üha rohkemates riikides, mida hetkel on maailmas kokku 17; ergutab 
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ELi institutsioone ja liikmesriike aitama rohkem kaasa samasooliste abielude või 
samasooliste tsiviilpartnerluste tunnustamisele poliitilise, sotsiaalse ning inim- ja 
kodanikuõiguste küsimusena;

69. tunneb heameelt selle üle, et 2013. aasta oktoobris tühistati Moldovaseadus, milles 
keelati muude kui abielu või perekonnaga seotud suhete propageerimine, ning kutsub 
Leedut ja Venemaad üles järgima Moldova eeskuju; peab kahetsusväärseks Horvaatias 
2013. aasta detsembris toimunud rahvahääletust, mis kiitis heaks samasooliste abielude 
põhiseadusliku keelu; toonitab, et sellised rahvahääletused soodustavad homofoobia ja 
diskrimineerimise õhkkonda; on arvamusel, et LGBTI-inimeste põhiõigused on 
tõenäolisemalt kaitstud, kui neil on juurdepääs sellistele õiguslikele institutsioonidele 
nagu vabaabielu, registreeritud kooselu või abielu;

Puuetega inimeste õigused

70. tervitab ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimist; kordab, kui 
oluline on tõhus rakendamine nii liikmesriikide kui ka ELi institutsioonide poolt ja 
toonitab eelkõige vajadust integreerida puuetega inimeste õigused usaldusväärselt 
kõikidesse ELi poliitikavahenditesse, pidades eriti silmas arengukoostööd;

Laste õigused 

71. tunneb heameelt ELi koostöö üle UNICEFiga, mille tulemusel loodi töövahend laste 
õiguste peavoolustamiseks arengukoostöös; tunneb heameelt ELile antud Nobeli 
rahupreemia summa kasutamise üle konfliktipiirkonnas asuvate laste abistamiseks; 
tunneb heameelt selle üle, et EL võttis osa 2013. aasta oktoobris Brasiilias toimunud 
laste tööd käsitlevast kolmandast ülemaailmsest konverentsist ning osales laste tööd 
käsitleva kolmepoolse deklaratsiooni üle peetavatel läbirääkimistel;

72. kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust jätkama meetmete võtmist lapse õiguste 
osas, keskendudes eelkõige lastevastasele vägivallale, sealhulgas piinamisele, kuna 
sellised organisatsioonid nagu UNICEF ja Amnesty International on andnud teada laste 
piinamise ja kinnipidamise juhtudest; nõuab, et eriti keskendutaks laste sunnitööle, laste 
abielule, laste värbamisele relvastatud rühmitustesse ja nende relvitustamisele, 
rehabiliteerimisele ja taasintegreerimisele, samuti sellele, et laste nõidumises 
süüdistamise probleem võetaks asjaomaste riikidega peetavate inimõigustealaste 
dialoogide päevakorda; rõhutab, kui oluline on ELi välispoliitikas laste õigusi 
tähtsustada;

73. rõhutab vajadust suurendada jõupingutusi, et rakendada lapsi ja relvakonflikte 
käsitlevate ELi suuniste läbivaadatud rakendusstrateegia; soovitab ELil veelgi 
süvendada koostööd relvakonfliktidest mõjutatud laste küsimustega tegeleva ÜRO 
eriesindajaga; nõuab ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja kindlasti selle kolmanda 
fakultatiivprotokolli universaalset ratifitseerimist, mis võimaldab lastel esitada kaebusi 
ÜRO lapse õiguste komiteele;

ELi tegevus rände ja pagulaste valdkonnas

74. toonitab, et on hädavajalik töötada liidu tasandil välja tugevam poliitika, et tegeleda 
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rändajate, pagulaste ja varjupaigataotlejatega seotud kiireloomuliste probleemidega 
viisil, mis on kooskõlas rahvusvaheliste inimõigusalaste õigusaktidega ja põhilise 
inimväärikusega, ja kutsub ELi üles tagama tulemuslikult vastuvõtumenetluse ühised 
standardid kogu Euroopa Liidus, et kaitsta kõige kaitsetumaid; palub liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil, rände ja siseküsimuste 
volinikul ning Euroopa välisteenistusel edendada tõelist koostöövaimu ja võrdset 
koormuse jagamist liikmesriikide vahel, et tegeleda selles valdkonnas jätkuvalt arvukate 
probleemidega; tuletab meelde komisjoni kohustust töötada välja nõuetekohased 
legaalse rände kanalid ning nõuab sellega seoses, et vaadataks läbi Dublini määrus, mis 
asetab liikmesriikidele ebaproportsionaalse kohustuse Euroopa Liidu välispiiri eest ning 
takistab rändajate suutlikkust varjupaika taotleda ja saada;

75. taotleb, et komisjon ja Euroopa välisteenistus osaleksid aktiivselt arutelus, mis puudutab 
terminit „kliimapõgenik”, sealhulgas selle võimalikku õiguslikku määratlust 
rahvusvahelises õiguses või mis tahes õiguslikult siduvas rahvusvahelises lepingus;

Inimõigused ja areng

76. nõuab ühiseid ELi meetmeid maa hõivamise probleemi lahendamiseks; märgib, et 
maale ja loodusvaradele juurdepääsu keelamine maa ja linna vaestele on üks nälja ja 
vaesuse peamisi põhjuseid maailmas, mis mõjutab kohalike kogukondade võimalust 
kasutada inimõigusi ja eelkõige õigust piisavale toidule; tunneb heameelt ELi kaasatuse 
üle vabatahtlike ülemaailmsete suuniste väljatöötamisse, mis käsitlevad maaomandit, 
kalavarusid ja metsi ning mis võeti vastu ÜRO egiidi all; toonitab siiski, et tuleb kiiresti 
peavoolustada inimõigused ja vaesuse vähendamise kaalutlused otsustusprotsessi, mis 
on seotud suurte maa-alade omandamise või pikaajalise rendiga investorite poolt; on 
arvamusel, et ELi reageerimine kõnealusele küsimusele testib oluliselt liidu 
pühendumist õigustepõhisele lähenemisviisile suundumisel arengukoostöö poliitika 
valdkonnas;

Euroopa Parlamendi inimõigusi käsitleva tegevuse tugevdamine

77. kordab oma pühendumist parlamendi menetluste, protsesside ja struktuuri jätkuvale 
parandamisele, et tagada inimõiguste ja demokraatia asetamine parlamendi tegevuse ja 
poliitika keskmesse; on samuti arvamusel, et tulemuslik parlamendisisene koostöö ja 
inimõiguste peavoolustamine on vajalik selleks, et inimõiguste allkomisjon saaks täita 
oma kodukorras sätestatud missiooni, mille kohaselt ta peaks „tagama kõigi liidu 
välispoliitika valdkondade ja inimõiguste poliitika sidususe”;

78. nõuab Euroopa Parlamendi parlamentidevaheliste delegatsioonide inimõiguste ja 
demokraatia edendamist käsitlevate suuniste läbivaatamist, mille viiksid läbi 
delegatsiooni juhid koostöös inimõiguste allkomisjoniga; soovitab sellega seoses 
süstemaatilisemat tava tõstatada inimõiguste küsimusi, eriti parlamendi resolutsioonides 
osutatud eraldiseisvate juhtude puhul delegatsiooni visiitide ajal kolmandatesse 
riikidesse ning anda aru inimõiguste allkomisjoni võetud meetmete kohta kirjalikult 
ning poliitilise vajaduse korral konkreetse ülevaate andmise käigus;

79. toonitab, et tuleb jätkata arutelu, milline oleks kõige sobivam viis maksimeerida 
inimõiguste, demokraatia põhimõtete ja õigusriigi põhimõtete rikkumist käsitlevate 
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parlamendi resolutsioonide usaldusväärsust, nähtavust ja tõhusust;

80. ergutab arutelu parlamendi käsutuses olevate inimõiguste toetuseks ja edendamiseks 
ette nähtud eri vahendite hõlmamise üle ühtse strateegiadokumendiga, mille parlament 
võtaks vastu täiskogu istungil;

* * *
81. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, 
ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO 
Julgeolekunõukogule, ÜRO peasekretärile, ÜRO 69. Peaassamblee presidendile, ÜRO 
Inimõiguste Nõukogu presidendile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ning ELi 
delegatsioonide juhtidele.


