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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja 
Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla
(2014/2216(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja muut YK:n 
ihmisoikeussopimukset ja -välineet,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 21 artiklan,

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

– ottaa huomioon neuvoston 23. kesäkuuta 2014 hyväksymän EU:n vuosikertomuksen 
ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013,

– ottaa huomioon neuvoston 22. heinäkuuta 2014 hyväksymän vuosikertomuksen 
YUTP:n tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista 2013,

– ottaa huomioon komission 13. elokuuta 2014 antaman vuoden 2014 kertomuksen 
Euroopan unionin kehitys- ja ulkomaanavun politiikoista ja niiden toteuttamisesta 
vuonna 2013 sekä sitä täydentävät asiakirjat ((COM(2014)0501), 

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta 
ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2012 ja Euroopan unionin toiminnasta 
tällä alalla1,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat, erityisesti 
suuntaviivat homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden 
(HLBTI) kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi ja suuntaviivat 
uskonnon tai vakaumuksen vapauden edistämisestä ja suojelemisesta, jotka molemmat 
neuvosto hyväksyi 24. kesäkuuta 2013, sekä 12. toukokuuta 2014 hyväksytyt 
suuntaviivat ilmaisun vapaudelle verkossa ja sen ulkopuolella,

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät ihmisoikeuksien 
puolustajia koskevien EU:n suuntaviivojen 10-vuotisjuhlapäivästä,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksien
puolustajien hyväksi toteutettavista Euroopan unionin toimista2,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0575.
2 EUVL C 236 E, 12.8.2011, s. 69.
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– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman EU:n painopisteistä 
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 25. kokouksessa1,

– ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2014 neuvostolle antamansa suosituksen Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokouksen 69. istunnosta2,

– ottaa huomioon 17. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n tuesta 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle: vastaukset haasteisiin ja ongelmien 
ratkaiseminen3,

– ottaa huomioon 17. heinäkuuta 2014 antamansa päätöslauselman hyökkäysrikoksesta4,

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman demokratiakehitystä 
edistävästä EU:n ulkopolitiikasta5,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 20. joulukuuta 2012 antaman päätöslauselman 
(A/RES/67/176) kuolemanrangaistuksen käyttöä koskevasta moratoriosta, 

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman kidutuksen 
poistamisesta maailmasta6,

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

– ottaa huomioon neuvoston 13. toukokuuta 2011 hyväksymän raportin EU:n 
indikaattoreista kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle naisia, rauhaa ja turvallisuutta 
koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1325 ja 1820 
täytäntöönpanoon EU:ssa,

– ottaa huomioon yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat, joilla 
pannaan täytäntöön YK:n ihmisoikeusneuvoston 16. kesäkuuta 2011 hyväksymässä 
päätöslauselmassa 17/4 hyväksytty suojeluun, kunnioitukseen ja korjaamiseen perustuva 
YK:n toimintakehys,

– ottaa huomioon komission 17. kesäkuuta 2013 julkaiseman tieto- ja viestintäteknologian 
alakohtaisen ohjeistuksen yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n 
suuntaviivojen toteuttamiseksi,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman yritysten 
yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa7,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0252.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0259.
3 EUVL C 59 E, 28.2.2012, s. 150.
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0013.
5 EUVL C 33 E, 5.2.2013, s. 165.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0206.
7 EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
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– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista 
sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa1,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kauppapolitiikasta ja 
ilmastonmuutoksen haasteista2,

– ottaa huomioon 14. toukokuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät aiheesta EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: muutossuunnitelma,

– ottaa huomioon komission ja komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
5. maaliskuuta 2014 antaman yhteisen tiedonannon (JOIN(2014)8) ”Konfliktialueilta ja 
korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullinen hankinta - Yhteinen 
lähestymistapa EU:lle”,

– ottaa huomioon korruption vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen 
(UNCAC),

– ottaa huomioon 8. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman korruptiosta julkisella ja 
yksityisellä sektorilla ja sen vaikutuksista ihmisoikeuksiin kolmansissa maissa3,

– ottaa huomioon EU:n kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta 12. toukokuuta 2014 
annetut neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2013 neuvostolle antamansa suosituksen Yhdistyneiden 
kansakuntien suojeluvastuun periaatteesta4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan ja naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A8-0000/2014),

A. katsoo, että SEU-sopimuksen 21 artiklalla lujitettiin entisestään EU:n sitoutumista 
kansainvälisen tason toimiin, jotka perustuvat demokratian ja oikeusvaltion 
periaatteisiin, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuteen ja 
jakamattomuuteen, ihmisarvon kunnioittamiseen, tasa-arvon ja yhteisvastuun 
periaatteisiin sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan periaatteiden kunnioittamiseen ja kansainvälisen oikeuden 
noudattamiseen;

B. toteaa, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden 
kunnioittaminen, edistäminen ja turvaaminen ovat EU:n kansainvälisten toimien 
kulmakiviä;

                                               
1 EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
2 EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0394.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0180.



PE541.530v02-00 6/21 PR\1042061FI.doc

FI

C. katsoo, että EU:n sisäisten ja ulkoisten politiikkojen parempi johdonmukaisuus 
ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa auttaa lujittamaan EU:n uskottavuutta ulkosuhteissa;

D. ottaa huomioon, että uusi komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on ilmoittanut, että ihmisoikeudet kuuluvat hänen 
ensisijaisiin yleistavoitteisiinsa ja että hän aikoo käyttää niitä suunnannäyttäjänä 
kaikissa suhteissa kolmansiin maihin; ottaa huomioon, että hän on usein korostanut 
myös EU:n sitoutumista ihmisoikeuksiin kaikissa ulkosuhteissa "ilman poikkeuksia";
ottaa huomioon, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan EU:n uuden 
toimintasuunnitelman hyväksyminen ja ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin 
erityisedustajan toimeksiannon jatkaminen ovat EU:n asialistalla vuoden 2015 alussa;

E. ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 23. kesäkuuta 2014 vuosikertomuksen 
ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013, joka oli ensimmäinen kokonainen 
vuosi, jolloin ihmisoikeuksia koskevaa EU:n uutta strategiakehystä ja 
toimintasuunnitelmaa pantiin täytäntöön; ottaa huomioon, että 2013 oli myös 
ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan uuden toimeksiannon 
ensimmäinen kokonainen vuosi;

F. ottaa huomioon, että EU:n vuosikertomus ja sen raportointijakson jälkeiset tapahtumat 
osoittavat koruttomasti, millaisia inhimillisiä kärsimyksiä ihmisoikeuksien 
noudattamatta jättäminen aiheuttaa; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien noudattamatta 
jättäminen aiheuttaa myös suuria aineellisia ja rahallisia kustannuksia EU:lle, kun 
ihmisoikeusloukkaukset ja demokraattisen osallistumisen estäminen johtavat 
epävakauteen, romahtaneisiin valtioihin, humanitaarisiin kriiseihin ja aseellisiin 
konflikteihin, joihin EU:n on pakko puuttua;

G. ottaa huomioon, että unionin sitoutuminen tehokkaaseen monenvälisyyteen, jonka 
ytimessä on YK, on olennainen osa unionin ulkopolitiikkaa, ja se perustuu varmuuteen 
siitä, että yleismaailmallisiin normeihin ja arvoihin perustuvan monenvälisen 
järjestelmän avulla voidaan parhaiten käsitellä maailmanlaajuisia kriisejä, haasteita ja 
uhkia;

H. katsoo, että Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat olleet Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen vankkumattomia liittolaisia sen perustamisesta lähtien ja tukeneet 
sitä taloudellisesti, poliittisesti, logistisesti ja diplomatian keinoin sekä edistäneet 
Rooman perussäännön yleismaailmallista luonnetta ja puolustaneet tuomioistuimen 
koskemattomuutta sen riippumattomuuden lujittamiseksi;

I. ottaa huomioon, että se antoi 17. heinäkuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa 
vankan tukensa Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön tehtävien 
Kampalan tarkistusten, mukaan lukien hyökkäysrikosta koskevan tarkistuksen, 
hyväksymiselle ja kehotti kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan ne ja sisällyttämään ne 
osaksi kansallista lainsäädäntöään; katsoo, että hyökkäysrikosta koskeva tarkistus 
edistää kansainvälisellä tasolla oikeusvaltion periaatetta ja kansainvälistä rauhaa ja 
turvallisuutta, koska sen avulla hillitään laitonta voimankäyttöä ja myötävaikutetaan 
kyseisten rikosten ehkäisemiseen ja kestävän rauhan lujittamiseen;
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J. ottaa huomioon, että New Yorkissa 9.–20. maaliskuuta 2015 pidettävän YK:n naisten 
asemaa käsittelevän toimikunnan 59. istunnossa keskitytään Pekingin julistuksen ja 
toimintaohjelman seurantaan, mukaan lukien tämänhetkisiin ongelmiin, jotka estävät 
sen toteuttamista ja siten sukupuolten tasa-arvon saavuttamista ja naisten aseman 
parantamista, sekä sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen ja naisten aseman 
parantamisen mahdollisuuksiin vuoden 2015 jälkeisten vuosituhannen 
kehitystavoitteiden asialistalla;

K. ottaa huomioon, että korruptio ja ihmisoikeusloukkaukset ovat selvästi yhteydessä 
toisiinsa; ottaa huomioon, että julkisen ja yksityisen sektorin korruptio aiheuttaa ja 
pahentaa epätasa-arvoa ja syrjintää ja estää siten kansalaisoikeuksien ja poliittisten, 
taloudellisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaisen 
nauttimisen; ottaa huomioon, että lahjontatapaukset liittyvät usein 
ihmisoikeusloukkauksiin, vallan väärinkäyttöön ja vastuuvelvollisuuden puuttumiseen;

L. ottaa huomioon, että työntekijöiden ja ammattiliittojen oikeuksia vastaan hyökätään 
ympäri maailmaa samalla kun yritysten toimintatavoilla on kauaskantoisia vaikutuksia 
työntekijöiden, yhteisöjen ja kuluttajien oikeuksiin Euroopassa ja muualla; ottaa 
huomioon, että kansainvälinen ihmisoikeuslainsäädäntö velvoittaa valtiot suojelemaan 
ihmisoikeuksia ja varmistamaan, että yritysten toiminta niiden lainkäyttöalueella ei 
loukkaa ihmisoikeuksia ja että uhreilla on käytettävissään asianmukaiset 
oikeussuojakeinot;

M. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 16 artiklan mukaan 
täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman 
minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia ja heillä on 
yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen;

N. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 14 artiklassa 
tunnustetaan vainon kohteeksi joutuneiden ihmisten oikeus hakea turvapaikkaa muissa 
maissa; ottaa huomioon, että pakolaisten oikeusasemaa koskevassa YK:n 
yleissopimuksessa sanotaan selvästi, että kaikilla pakolaisilla on oikeus erityissuojeluun 
ja että valtiot eivät saa karkottaa tai palauttaa pakolaista sellaisille alueille, joissa hänen 
henkeään tai vapauttaan uhataan;

O. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten kohoavat lämpötilat, 
merenpinnan nousu ja äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyminen, pahentavat 
maailmanlaajuisen epävakauden aiheuttamia ongelmia ja sitä kautta myös vakavien 
ihmisoikeusloukkausten uhkaa; ottaa huomioon, että termiä "ilmastopakolainen", jolla 
tarkoitetaan ihmisiä, jotka joutuvat lähtemään kodeistaan ja etsimään turvapaikkaa 
ulkomailta ilmastonmuutoksen seurauksena, ei vielä tunnusteta kansainvälisessä 
oikeudessa tai missään oikeudellisesti sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa;

P. ottaa huomioon, että vaikka tämä mietintö on laadittu vastaukseksi neuvoston 
hyväksymälle EU:n vuosikertomukselle, se on tulevaisuuteen suuntautuva arvio EU:n 
toiminnasta tällä toimintalohkolla; toteaa korostaneensa edellisistä vuosikertomuksista 
ja EU:n ihmisoikeusstrategian tarkistamisesta antamissaan päätöslauselmissa tarvetta 
arvioida jatkuvasti parlamentin omia käytäntöjä, jotka liittyvät ihmisoikeusnäkökohtien 
sisällyttämiseen kaikkeen parlamentin toimintaan ja ihmisoikeuksien, demokratian ja 
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oikeusvaltion periaatteen loukkauksista antamiensa kiireellisten päätöslauselmien 
seurantaan;

Ihmisoikeuksien keskeinen asema EU:n ulkopolitiikassa

1. muistuttaa, että perusoikeuskirjan johdanto-osan mukaan Euroopan unioni "asettaa 
ihmisen toimintansa keskipisteeksi”; korostaa, että lausetta ei tarkoitettu abstraktiksi 
ideaksi, vaan sen tarkoituksena on päinvastoin nostaa etusijalle todellinen elämä ja sen 
konkreettiset näkökohdat ja kirjata perustarpeet perussopimustekstiin, jonka 
lähtökohtana on jokaisen ihmisen loukkaamaton ihmisarvo;

2. kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita asettamaan ihmisoikeudet 
keskipisteeksi EU:n kaikkien kolmansien maiden, mukaan lukien strategisten 
kumppanien, kanssa ylläpitämissä suhteissa ja kaikissa korkean tason lausunnoissa ja 
kokouksissa; korostaa, että Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikkaa on ehdottomasti 
toteutettava tehokkaasti, johdonmukaisesti ja yhtenäisesti Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan ja ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n 
strategiakehyksen mukaisesti; antaa tunnustusta uudelle unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle siitä, että 
hän on avoimesti ilmaissut sitoutumisensa näiden periaatteiden noudattamiseen;

3. painottaa, että EU:n jäsenvaltioiden on ehdottomasti puhuttava yhdellä äänellä ja 
annettava tukensa ihmisoikeuksien yleismaailmallisuudelle ja jakamattomuudelle ja 
erityisesti ratifioitava kaikki YK:n vahvistamat kansainväliset ihmisoikeusvälineet;
kehottaa unionia pitämään kiinni ihmisoikeuksien jakamattomuuden periaatteesta, mikä 
koskee myös taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa 
kansainvälistä yleissopimusta SEU-sopimuksen 21 artiklan mukaisesti; kehottaa unionia 
edistämään yleismaallisia ihmisoikeusnormeja kolmansien maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa tekemänsä yhteistyön perustana sekä poliittisessa että ihmisoikeuksia 
koskevassa vuoropuhelussa;

4. huomauttaa, että EU:n olisi pantava merkille, että ihmisoikeuksien noudattamatta 
jättäminen aiheuttaa inhimillisen kärsimyksen lisäksi aineellisia ja rahallisia 
kustannuksia, kun ihmisoikeusloukkaukset ja demokraattisen osallistumisen estäminen 
johtavat epävakauteen, korruptioon, romahtaneisiin valtioihin, humanitaarisiin kriiseihin 
tai aseellisiin konflikteihin, jotka haittaavat EU:n toimintaa kehityspolitiikassa ja joihin 
EU:n tai sen jäsenvaltioiden on pakko puuttua turvallisuuspolitiikan alalla; panee 
tyytyväisenä merkille EU:n äskeiset toimet ihmisoikeusloukkausten sisällyttämiseksi 
kriisien ennaltaehkäisyn varhaisvaroitusmalliin; kehottaa kuitenkin ryhtymään 
voimakkaampiin ennaltaehkäiseviin toimiin ja kiirehtii korkeaa edustajaa / 
varapuheenjohtajaa, komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään kriisien ennaltaehkäisyyn 
ihmisoikeusperusteisen elementin, joka olisi sisällytettävä EU:n ulkoisia konflikteja ja 
kriisejä koskevaan kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan;

EU:n vuosikertomus EU:n ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan politiikan 
raportointivälineenä

5. panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto hyväksyi EU:n vuosikertomuksen 
ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013; pyytää uutta korkeaa edustajaa / 
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varapuheenjohtajaa sitoutumaan osallistumaan tulevaisuudessa kahteen vuotuiseen 
keskusteluun EU:n ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevasta politiikasta parlamentin 
täysistunnossa, esittämään EU:n kertomus ja vastaamaan parlamentin mietintöön;

6. antaa tunnustusta Euroopan ulkoasiainhallinnolle ja komissiolle niiden kattavasta ja 
selkeästä raportoinnista EU:n toiminnasta raportointijakson aikana; on kuitenkin yhä 
sitä mieltä, että erityisesti maakohtaisilla kertomuksilla olisi oltava tiettyihin 
indikaattoreihin perustuvat tarkemmin määritellyt kehykset, joiden avulla voitaisiin 
asettaa vertailuarvoja positiivisten ja negatiivisten kehityssuuntien sekä EU:n toiminnan 
tehokkuuden arvioimiseksi ja EU:n tuen määrän mukauttamiseksi ihmisoikeuksien, 
demokratian, oikeusvaltion ja hyvän hallinnon alalla saavutetun edistyksen perusteella;
huomauttaa, että tällaisten julkisten indikaattorien käyttäminen olisi useiden 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa mainittujen 
tavoitteiden mukaista ja sen avulla voitaisiin toteuttaa ihmisoikeuksia koskevaa 
ehdollisuutta tai arvioida EU:n politiikan ihmisoikeusvaikutuksia johdonmukaisemmin;

7. katsoo yhä, että EU:n toimielinten olisi pyrittävä yhdessä parantamaan kertomuksen 
muotoa, jotta sen mahdollisuuksia viestintävälineenä voitaisiin hyödyntää sen 
kuitenkaan menettämättä kattavuuttaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n 
strategisen kehyksen ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanokertomuksena; toistaa 
olevansa valmis aktiiviseen ja rakentavaan yhteistyöhön EU:n toimielinten välillä 
tulevien kertomusten valmistelussa;

EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman täytäntöönpano

8. toistaa arvostavansa neuvoston vuonna 2012 hyväksymää ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevaa EU:n strategista kehystä ja toimintasuunnitelmaa merkittävänä 
virstanpylväänä uudenlaisen toimintapolitiikan kehittämisessä ja EU:n sitoutumisessa 
perussopimusten velvoitteeseen ottaa ihmisoikeuskysymykset osaksi kaikkea EU:n 
ulkopolitiikkaa ”ilman poikkeuksia;”

9. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota valmistelemaan asianmukaisen 
täytäntöönpanokertomuksen ensimmäisestä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevasta 
EU:n toimintasuunnitelmasta (2012–2014) ja kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden, 
komission, parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa sen uudelleentarkastelussa ja 
kuulemisissa, jotka johtavat uuden toimintasuunnitelman hyväksymiseen vuoden 2015 
alussa; panee tyytyväisenä merkille keskustelut, joilla pyritään priorisoimaan tavoitteet 
paremmin uudessa toimintasuunnitelmassa mutta varoitetaan laskemasta tavoitetasoa 
ihmisoikeuskysymysten valtavirtaistamisessa EU:n toimintapolitiikan eri aloille;

10. ilmaisee erityisen huolensa sen strategisessa kehyksessä annetun sitoumuksen 
täytäntöönpanosta, jonka mukaan ”ihmisoikeudet asetetaan keskipisteeksi EU:n 
kaikkien kolmansien maiden, mukaan lukien strategisten kumppanien, kanssa 
ylläpitämissä suhteissa”; kehottaa tämän vuoksi varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
ja Euroopan ulkosuhdehallintoa kiinnittämään tarkasti huomiota tämän sitoumuksen 
toteuttamiseen ja ihmisoikeus- ja demokratianäkökohtien ottamiseen osaksi kaikkia 
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EU:n ja sen strategisten kumppanien suhteita huippukokouksien ja neuvoston 
päätelmien kaltaisissa yhteyksissä;

Ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan toimivaltuudet

11. toteaa kaikkien aikojen ensimmäiselle ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin 
erityisedustajalle annetun toimeksiannon merkityksen ja antaa tunnustusta tähän asti 
tehdylle työlle; kannustaa ihmisoikeuksista vastaavaa Euroopan unionin erityisedustajaa 
jatkamaan EU:n näkyvyyden lisäämistä ja yhteistyötä monenkeskisten ja alueellisten 
ihmisoikeusjärjestelmien kanssa (YK, Euroopan neuvosto, ETYJ, ASEAN, Afrikan 
unioni, Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestö) keskeisten EU:n alakohtaisten 
painopisteiden edistämiseksi, mukaan lukien äskettäin hyväksyttyihin ihmisoikeuksia 
koskeviin EU:n suuntaviivoihin sisältyvät painopisteet, työskentelemään 
kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi kaikkialla maailmassa ja 
edesauttamaan EU:n ihmisoikeuspolitiikan valtavirtaistamista, johdonmukaisuutta, 
yhtenäisyyttä ja tehokkuutta;

12. kehottaa neuvostoa hyväksymään yleisperiaatteeksi, että ihmisoikeuksista vastaavan 
Euroopan unionin erityisedustajan kanssa tehtävä yhteistyö sisällytetään 
järjestelmällisesti tulevien Euroopan unionin alueellisten erityisedustajien 
toimeksiantoihin;

13. pyytää neuvostoa vakinaistamaan ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin 
erityisedustajan tehtävän, jotta siitä voi tulla pysyvä toimi;

EU:n ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan politiikan sisäinen ja ulkoinen 
johdonmukaisuus

14. korostaa, että EU:n ihmisoikeuspolitiikan on oltava johdonmukaista perussopimusten 
velvoitteiden mukaisesti, ja sitä varten on varmistettava sisäisten ja ulkoisten toimien 
johdonmukaisuus ja vältettävä erilaisten vaatimusten soveltamista; kehottaa siksi 
hyväksymään EU:n ulkoasiainneuvoston päätelmät ihmisoikeuksista strategisten 
kumppanien osalta; kehottaa tässä yhteydessä määrittämään jäsenvaltioille ja EU:n 
virkamiehille yhteiset kynnysarvot ihmisoikeuskysymyksistä, joita heidän on vähintään 
nostettava esiin strategisia kumppaneita edustavan vastapuolen kanssa;

EU:n ihmisoikeuspolitiikan välineet

Maakohtaiset ihmisoikeusstrategiat ja EU:n edustustojen rooli

15. antaa tunnustusta Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n edustustojen 
vaikutusmahdollisuuksia voimakkaasti painottavien maakohtaisten 
ihmisoikeusstrategioiden ensimmäisen kierroksen saamisesta menestyksekkäästi 
päätökseen; pitää kuitenkin valitettavana, että maakohtaisten strategioiden sisällöt eivät 
edelleenkään ole tarpeeksi avoimia; kannustaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ottamaan 
käyttöön indikaattoreita strategioiden tehokkuuden arvioimiseksi ja pitämään 
vuosikertomuksen maakohtaisia osia selvemmin maakohtaisten strategioiden 
täytäntöönpanokertomuksina;
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16. panee tyytyväisenä merkille lähes valmiin ihmisoikeuksista vastaavien yhteyspisteiden 
sekä ihmisoikeuksien puolustajien yhteyshenkilöiden verkoston EU:n edustustoissa;
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa 
laatimaan toimintaohjeet niiden roolista edustustoissa, jotta ne voisivat täysipainoisesti 
hyödyntää potentiaaliaan ja luoda uskottavia standardeja ja jotta vältetään 
epäjohdonmukaisuudet EU:n edustustojen välillä;

Ihmisoikeusvuoropuhelut ja -neuvottelut

17. ilmaisee uudelleen tukensa ihmisoikeusvuoropuheluille EU:n ihmisoikeuspolitiikan 
välineinä; pitää ihmisoikeuksiin keskittyvän vuoropuhelun käymistä arvokkaana myös 
sellaisten maiden kanssa, joilla on vakavia ihmisoikeusongelmia; korostaa kuitenkin, 
että EU:n on tehtävä selkeitä poliittisia johtopäätöksiä, jos ihmisoikeusvuoropuhelu ei 
johda myönteisiin tuloksiin, ja sellaisissa tapauksissa on kiinnitettävä lisää huomiota 
julkiseen diplomatiaan, jotta voidaan varmistaa, että EU:n ihmisoikeuspolitiikan 
julkinen uskottavuus ei ole vaarassa; varoittaa lisäksi suuntaamasta 
ihmisoikeuskeskusteluja pois korkean tason poliittisista vuoropuheluista;

Ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat

18. panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto hyväksyi raportointivuonna EU:n 
suuntaviivat homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden 
(HLBTI) ihmisoikeuksista ja uskonnon- ja vakaumuksenvapaudesta sekä vuonna 2014 
suuntaviivat ilmaisun vapaudelle verkossa ja sen ulkopuolella;

19. muistuttaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja neuvostoa suuntaviivojen täytäntöönpanon 
haasteellisuudesta ja näin ollen tarpeesta arvioida EU:n suuntaviivojen täytäntöönpanoa 
maakohtaisesti; kannustaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita myös 
huolehtimaan ulkosuhdehallinnon ja EU:n edustustojen henkilöstön sekä jäsenvaltioiden 
diplomaattien jatkuvasta koulutuksesta ja tietoisuuden parantamisesta, jotta voidaan 
varmistaa, että EU:n ihmisoikeussuuntaviivoilla on toivottu vaikutus toiminnan 
muokkaamisessa paikan päällä;

EU:n toiminta demokratisoitumisen ja vaalien tukemiseksi

20. korostaa, että vaalitarkkailuryhmien raporttien ja suositusten seuranta on tärkeää, sillä 
niitä on käytettävä etenemissuunnitelmina kohti demokratiaa kussakin maassa, ja että 
päävaalitarkkailijalle on annettava erityisrooli suositusten täytäntöönpanon seurannassa 
johdonmukaisena osana parlamentin kattavaa demokratian tukemisen toimintamallia ja 
parlamentin pysyvien elinten (mukaan lukien demokratiatuki- ja 
vaalikoordinointiryhmä) tuella;

21. kehottaa unionia jatkamaan työtä parhaiden toimintamallien määrittelemiseksi tällä 
alalla, jotta voidaan tukea ja lujittaa demokratisointiprosesseja; kannustaa kehittämään 
ensisijaisia maita varten toimintapoliittisia ja operationaalisia välineitä, jotta toimet 
ihmisoikeuksien ja demokratian tukemiseksi, mukaan lukien toimet konfliktien 
ennaltaehkäisemiseksi ja sovittelu, voidaan yhdistää EU:n lähestymistapaan 
johdonmukaisesti, uskottavasti ja joustavasti;
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22. panee tyytyväisenä merkille neuvoston päätelmissä 2009 ja 2010 käynnistetyn ja 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaan EU:n strategiseen kehykseen ja 
toimintasuunnitelmaan 2012 sisältyvän pilottimaatyön, johon toistaiseksi on osallistunut 
yhdeksän EU:n edustustoa ja jolla pyritään parantamaan demokratiatuen 
johdonmukaisuutta EU:n ulkosuhteissa;

23. pyytää, että komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto tiivistävät EU:n toiminnan 
koordinointia toisen sukupolven pilottimaiden osalta, jotta varmistetaan, että kaikki 
EU:n toimielimet osallistuvat siihen ja yhdistävät oman asiantuntemuksensa pyrittäessä 
tukemaan tehokkaasti demokratiaa kolmansissa maissa parlamentin demokratian 
tukemisen kokonaisvaltaisen toimintamallin mukaisesti;

EU:n tuki ihmisoikeuksien puolustajille

24. panee tyytyväisenä merkille ihmisoikeuksien puolustajia koskevat neuvoston päätelmät 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevien EU:n suuntaviivojen kymmenvuotispäivänä;
kiittää myös komissiota siitä, että se on lisännyt demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen käyttöä välittömän uhan alaisina oleville 
ihmisoikeuksien puolustajille annettavaan hätäapuun ja kannustaa komissiota 
harkitsemaan uusia tapoja tukea ihmisoikeuksien puolustajia;

25. toistaa Euroopan ulkosuhdehallinnolle esittämänsä kehotuksen jatkaa 
kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuksien puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan aktivistien 
suojelemista tehostamalla EU:n ihmisoikeusvuoropuheluita ja edistämällä EU:n 
alakohtaisia painopisteitä ja ihmisoikeuksia koskevia suuntaviivoja; kannustaa tässä 
yhteydessä järjestämään kampanjoita, joilla pyritään tavoittamaan ihmisoikeuksien 
puolustajia myös kolmansien maiden syrjäisimmillä alueilla, jotta voidaan edistää EU:n 
politiikan tavoitteiden toteuttamista;

26. pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n edustustoja työskentelemään yhdessä 
ihmisoikeuksien puolustajien kanssa käytännönläheisessä poliittisessa vuoropuhelussa, 
jolla pyritään löytämään parhaat tavat edistää heidän työlleen suotuisaa 
toimintaympäristöä; pyytää, että EU lisää aktiivista diplomatiaansa kolmansissa maissa 
ja vahvistaa ihmisoikeuksien yhteistyöverkoston asemaa, jotta ihmisoikeudet voidaan 
ottaa osaksi kaikkea EU:n edustustojen päivittäistä poliittista työtä siten, että nostetaan 
järjestelmällisesti esiin poliittisten vankien nimiä ja osallistutaan oikeudenkäyntien 
tarkkailuun ja vankilavierailuihin; korostaa, että EU:n on käytettävä julkista diplomatiaa 
tukeakseen ihmisoikeuksien puolustajia ja vaatiakseen vangittujen 
ihmisoikeusaktivistien vapauttamista;

EU:n tuki yleismaailmallisille ihmisoikeuksille ja monenkeskisille ihmisoikeusjärjestöille

27. muistuttaa parlamentin ja sen ihmisoikeuksien alivaliokunnan sitoutumisesta vahvan 
YK:n alaisen monenkeskisen ihmisoikeusjärjestelmän tukemiseen, mukaan lukien 
yleiskokouksen kolmas komitea, ihmisoikeusneuvosto (UNHRC), 
ihmisoikeusvaltuutetun toimisto sekä YK:n erityisjärjestöjen, kuten ILO:n, työ;

28. muistuttaa yksiselitteisestä kannastaan oman läsnäolonsa vakiinnuttamiseksi YK:n 
yleiskokouksen istunnoissa EU:n ensisijaisista tavoitteista ihmisoikeusneuvostossa 
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7. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman mukaisesti ja katsoo, että on 
välttämätöntä jatkaa käytäntöä, että Euroopan parlamentin valtuuskunta lähetetään 
ihmisoikeusneuvoston ja yleiskokouksen merkittäviin istuntoihin;

29. toistaa, että EU:n on osallistuttava aktiivisesti kaikkiin YK:n ihmisoikeusjärjestelmiin, 
erityisesti YK:n yleiskokouksen kolmanteen komiteaan ja ihmisoikeusneuvostoon;
kannustaa EU:n jäsenvaltioita toimimaan aktiivisesti vaikuttamalla yhteisesti 
päätöslauselmiin ja edistämällä niiden laatimista, osallistumalla aktiivisesti 
keskusteluihin ja vuorovaikutteisiin vuoropuheluihin ja antamalla lausuntoja; tukee 
voimakkaasti sitä, että EU käyttää yhä enemmän alueiden välisiä aloitteita;

30. korostaa jälleen, että on tärkeää huolehtia Euroopan ulkosuhdehallinnon, komission ja 
EU:n jäsenvaltioiden välisestä tehokkaasta koordinoinnista ja yhteistyöstä 
ihmisoikeuskysymyksissä; kannustaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja erityisesti EU:n 
edustustoja Genevessä ja New Yorkissa parantamaan EU:n toimien yhtenäisyyttä 
varhaisella ja yksityiskohtaisella kuulemisella, jotta EU voisi esittää kantansa ”puhuen 
yhdellä äänellä”;

31. muistuttaa, että on tärkeää yhdistää yleiskokouksessa, kolmannessa komiteassa ja 
ihmisoikeusneuvostossa New Yorkissa ja Genevessä tehtävä työ EU:n asiaa koskevaan 
sisäiseen ja ulkoiseen toimintaan johdonmukaisuuden varmistamiseksi;

EU:n politiikka kansainvälisen rikosoikeusjärjestelmän ja Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen alalla

32. antaa yhä täyden tukensa Kansainvälisen rikostuomioistuimen työlle, jolla se pyrkii 
estämään rankaisematta jättämisen tapauksissa, joissa tekijät ovat syyllistyneet 
kansainvälisen yhteisön vakavimpina pitämiin rikoksiin; seuraa tarkasti kaikkia 
pyrkimyksiä heikentää sen legitiimiyttä; pitää sopimusvaltioiden määrän lisääntymistä 
merkittävänä kehityksenä tuomioistuimen yleismaailmallisuuden lujittumisen kannalta;
panee tyytyväisenä merkille Norsunluurannikon helmikuussa 2013 tekemän Rooman 
perussäännön ratifioinnin;

33. pitää valitettavana, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöä ei 
ole vielä sisällytetty uuden GSP-asetuksen luetteloon yleissopimuksista, joiden 
hyväksymistä GSP+-asema edellyttää; toteaa, että muutamat GSP+-asemaa hakeneet 
maat eivät ole perussäännön sopimusvaltioita tai eivät ole ratifioineet sitä (esim. 
Armenia ja Pakistan); palauttaa mieliin suosituksensa siitä, että Rooman perussääntö on 
lisättävä tulevaan yleissopimusten luetteloon;

34. toistaa kehotuksensa, että EU:n on omaksuttava yhteinen kanta hyökkäysrikokseen ja 
Kampalan tarkistuksiin, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita mukauttamaan kansallisen 
lainsäädäntönsä Kampalan tarkistusten määritelmien sekä Rooman perussäännön 
muiden velvoitteiden mukaisiksi, jotta mahdollistetaan jäsenvaltioiden kansalliset 
tutkinta- ja syytetoimet ja parannetaan yhteistyötä tuomioistuimen kanssa;
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EU:n toimet kuolemanrangaistusta vastaan

35. toteaa jälleen vastustavansa yksiselitteisesti kuolemanrangaistusta ja kannustaa unionia 
ja jäsenvaltioita pitämään yllä korkeata profiilia kuolemanrangaistuksen 
maailmanlaajuisen poistamisen puolesta; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
seuraamaan yhä tarkasti kehitystä kaikissa maailman maissa ja käyttämään kaikkia 
käytössään olevia vaikutuskeinoja;

36. ilmaisee huolensa teloitusten määrän raportoidusta kasvusta 2012–2013, vaikka 
teloitukset rajoittuvat yhä pienempään vähemmistöön maista; kehottaa unionia 
ryhtymään tarvittaviin toimiin, joilla puututaan teloitusten jatkuvasti korkeana pysyvään 
määrään Kiinassa ja Iranissa, teloitusten aloittamiseen uudelleen 2013 Indonesiassa, 
Kuwaitissa, Nigeriassa ja Vietnamissa sekä Irakissa ja Saudi-Arabiassa ilmoitettujen 
teloitusten huomattavaan lisääntymiseen;

37. panee merkille Yhdysvalloissa uudelleen heränneen keskustelun kuolemanrangaistuksen 
mielivaltaisuudesta ja virhealttiudesta, kampanjan teloituksissa käytettävien aineiden 
viennin pysäyttämiseksi Euroopasta Yhdysvaltoihin sekä Marylandin osavaltion 
luopumisen kuolemanrangaistuksesta vuonna 2013; kannustaa korkeaa edustajaa / 
varapuheenjohtajaa, ihmisoikeuksista vastaavaa EU:n erityisedustajaa ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa työskentelemään yhdessä Yhdysvaltojen liittohallituksen ja 
osavaltioiden hallitusten kanssa, jotta vauhditetaan kuolemanrangaistuksesta luopumista 
Yhdysvalloissa, jossa kaikki 80 kuolemantuomiota vuonna 2013 annettiin kahdessa 
prosentissa koko maan piirikunnista ja kaikki 39 teloitusta suoritettiin noin prosentissa 
maan piirikunnista;

38. kannustaa komissiota hyödyntämään demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen välineen tarjoamaa uudenlaista joustavuutta, jotta se voi harkita uusia 
tapoja kampanjoida kuolemanrangaistuksen poistamisen puolesta ja tukea toimintaa, 
jolla pyritään välttämään kuolemantuomioita tai teloituksia;

EU:n toiminta kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 
rangaistuksen poistamiseksi

39. kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa 
tehostamaan kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 
rangaistuksen vastaisia EU:n toimia kidutuksen ja pahoinpitelyn laajasta käyttämisestä 
kertovien viimeaikaisten raporttien kasvavan määrän valossa;

40. kannustaa Euroopan ulkosuhdehallintoa seuraamaan tarkasti YK:n kidutusta 
käsittelevän komitean ja Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean 
maakohtaisia päätelmiä ja nostamaan nämä huolenaiheet esiin systemaattisesti 
poliittisessa vuoropuhelussa maiden kanssa sekä julkisissa lausunnoissa; kehottaa 
Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita myös kehittämään tehokkaamman 
toimeenpanosuunnitelman EU:n suuntaviivoille kidutukseen ja muuhun julmaan, 
epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä;
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Ihmisoikeudet EU:n kauppasopimuksissa ja kansainvälisissä sopimuksissa

41. toistaa kehotuksensa sisällyttää ihmisoikeuslausekkeet järjestelmällisesti EU:n
kolmansien maiden kanssa tekemiin kansainvälisiin sopimuksiin, myös 
kauppasopimuksiin, ja kehottaa seuraamaan tehokkaasti niiden soveltamista ja 
raportoimaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle sopimusten 
ihmisoikeusnäkökohdista;

Elinkeinoelämä ja ihmisoikeudet

42. kannattaa voimakkaasti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa; muistuttaa, että yritysten yhteiskuntavastuun 
edistäminen, myös yritystoiminnassa EU:n ulkopuolella, ja yritysten yhteiskuntavastuun 
varmistaminen koko toimitusketjussa on erittäin tärkeää; on vakuuttunut siitä, että 
eurooppalaisten yritysten ja niiden tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden olisi oltava 
tärkeässä asemassa yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten 
normien edistämisessä ja levittämisessä kaikkialla maailmassa;

43. pyytää, että komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto kannustavat EU:n edustustoja 
kaikkialla maailmassa työskentelemään yhdessä EU:n yritysten kanssa ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yritystoiminta ja 
ihmisoikeudet otetaan mukaan keskeisiksi aiheiksi demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevan eurooppalaisen välineen paikallisissa ehdotuspyynnöissä;

44. kehottaa jälleen komissiota raportoimaan säännöllisesti yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen täytäntöönpanosta EU:n jäsenvaltioissa, 
myös niiden kansallisten toimintasuunnitelmien osalta; pitää valitettavana, että komissio 
ei ole vastannut parlamentin vaatimukseen sellaisen lainsäädäntöehdotuksen 
tekemisestä, jossa vaaditaan EU:n yrityksiä varmistamaan, että ne eivät hankinnoillaan 
tue konfliktien aiheuttajia ja vakavien ihmisoikeusrikkomusten tekijöitä;

45. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa ryhtymään tehokkaisiin aloitteisiin 
parantaakseen unionin ulkopuolella tapahtuvaan liiketoimintaan liittyvien 
ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuojan saatavuutta;

46. kehottaa unionia tukemaan kehitteillä olevia aloitteita, joilla pyritään saamaan aikaan 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeva sitova kansainvälinen oikeusväline YK-
järjestelmän puitteissa, ja osallistumaan alusta alkaen keskusteluun tästä asiasta;

EU:n toiminta ilmaisun vapauden varmistamiseksi verkossa ja sen ulkopuolella ja 
valvontateknologian ihmisoikeusvaikutusten rajoittamiseksi

47. toteaa, että tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys on muuttanut sananvapauden 
käyttämisen olosuhteita koko maailmassa ja aiheuttanut sekä huomattavia etuja että 
vakavia haittoja; panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto hyväksyi toukokuussa 2014 
EU:n suuntaviivat ilmaisun vapaudelle verkossa ja sen ulkopuolella;

48. ilmaisee huolensa valvonta- ja suodattamisteknologian leviämisestä, sillä se merkitsee 
kasvavaa uhkaa ihmisoikeus- ja demokratia-aktivisteille autoritaarisissa maissa ja 
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hankalia ongelmia yksityisyyden suojaa koskeville oikeuksille demokraattisissa maissa, 
vaikka sitä käytettäisiinkin oikeutettujen syiden, kuten terrorismin torjunnan tai 
lainvalvonnan, varjolla;

49. antaa tunnustusta komissiolle sen kesäkuussa 2013 julkaisemasta tieto- ja 
viestintäteknologian alan ohjeistosta yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n 
suuntaviivojen täytäntöön panemiseksi; on kuitenkin yhä huolissaan sellaisten 
tavaroiden ja palveluiden kaupasta, jotka on tarkoitettu estämään pääsy internetiin tai 
mahdollistamaan verkkoliikenteen ja mobiiliviestinnän laajamittainen valvonta ja 
tarkkailu tai tunkeutuminen yksityisiin keskusteluihin; kehottaa siksi hyväksymään 
EU:n samankaltaisesta toiminnasta yksittäisissä asioissa saamaan kokemukseen 
perustuvat viennin valvonnan yleiset ohjeet tällä alalla;

50. kehottaa komissiota jatkamaan tukeaan aloitteille, jotka liittyvät digitaalisten 
suojaustekniikoiden kehittämiseen ja levittämiseen, jotta ihmisoikeuksien puolustajia 
voidaan tukea turvallisilla keruu-, salaus- ja tallennusmekanismeilla niin, etteivät heitä 
vainoavat hallitukset pysty valvomaan heitä;

EU:n tuki kansalaisyhteiskunnalle, kokoontumisvapaudelle ja yhdistymisvapaudelle

51. ilmaisee vakavan huolensa kansalaisyhteiskunnan lailliseen toimintaan käytettävissä 
olevan tilan kutistumisesta monissa maailman maissa; pitää vapaata 
kansalaisyhteiskuntaa yhtenä ihmisoikeuksien ja demokraattisten arvojen suojelemisen 
ja edistämisen kulmakivistä kaikissa yhteiskunnissa;

52. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita tehostamaan kokoontumis- ja yhdistymisvapauden 
kaikenlaisia rajoituksia koskevaa seurantaa ja tuomitsemaan tällaiset rajoitukset 
selkeästi ja nopeasti, mukaan lukien kansalaisjärjestöille asetetut kiellot, 
kunnianloukkausta koskevien lakien ja muiden rajoittavien lakien aggressiivinen 
käyttäminen, liialliset rekisteröinti- ja raportointivaatimukset, äärimmäisen rajoittavat 
ulkomaista rahoitusta koskevat säännöt tai kansalaisjärjestöille asetetut kiellot osallistua 
poliittiseen toimintaan tai olla yhteyksissä ulkomaalaisten kanssa;

53. toistaa kannattavansa sitä, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
välineen rahoituksesta suurin osa myönnetään ihmisoikeuksien puolustajien ja 
kansalaisyhteiskunnan toiminnan tukemiseen koko maailmassa;

Ajatuksen-, omantunnon- sekä uskonnon- ja uskonvapaus

54. tuomitsee kaiken uskontoon tai vakaumukseen perustuvan väkivallan ja syrjinnän; on 
erittäin huolissaan uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistetusta syrjinnästä ja 
väkivallasta, jota esiintyy raporttien mukaan jatkuvasti eri puolilla maailmaa; painottaa, 
että ajatuksen, omantunnon, uskonnon ja vakaumuksen vapaus on perusoikeus, joka on 
sidoksissa muihin ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin ja kattaa oikeuden uskoa tai olla 
uskomatta ja vapauden harjoittaa teististä, muuta kuin teististä ja ateistista vakaumusta 
ja oikeuden oman valinnan mukaisen vakaumuksen omaksumiseen, vaihtamiseen tai 
siitä luopumiseen;
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55. panee tyytyväisenä merkille, että raportointivuonna 2013 hyväksyttiin EU:n 
suuntaviivat uskonnon tai vakaumuksen vapauden edistämisestä ja suojelemisesta, ja 
kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota 
näiden suuntaviivojen täytäntöönpanoon kansainvälisillä ja alueellisilla foorumeilla 
sekä kahdenvälisissä suhteissa kolmansien maiden kanssa;

Naisten ja tyttöjen oikeudet

56. panee tyytyväisenä merkille EU:n tuen sukupuolten tasa-arvoa koskeville YK:n 
päätöslauselmille, erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisesta, naisten 
syrjinnästä sekä sananvapaudesta ja mielipiteenvapaudesta naisten 
voimaannuttamisessa, nuorena solmituista avioliitoista ja pakkoavioliitoista ja naisten 
sukuelinten silpomisesta annetuille päätöslauselmille;

57. kehottaa unionia osallistumaan aktiivisesti naisten asemaa käsittelevän YK:n 
toimikunnan 59. istuntoon ja torjumaan yhä kaikkia yrityksiä heikentää YK:n Pekingin 
toimintaohjelmaa, muun muassa perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien, kuten 
koulutuksen ja terveydenhuollon saatavuuden, ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
osalta; 

58. vahvistaa tuomitsevansa kaikenlaisen naisten hyväksikäytön ja naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja erityisesti seksuaalisen väkivallan käytön aseena sodassa sekä 
perheväkivallan; kehottaa näin ollen kaikkia Euroopan neuvoston jäsenvaltioita 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja 
torjumista koskevan yleissopimuksen; kehottaa unionia ryhtymään toimiin 
yleissopimukseen liittymiseksi, jotta voidaan varmistaa naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevien EU:n sisäisten ja ulkoisten politiikkojen johdonmukaisuus;

59. tuomitsee jyrkästi naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan käytön 
sodankäyntitaktiikkana, myös sellaiset rikokset kuin joukkoraiskaukset, seksiorjuuden, 
pakkoprostituution, sukupuoleen perustuvan vainoamisen sekä naisten sukupuolielinten 
silpomisen, ihmiskaupan, lapsi- ja pakkoavioliitot, kunniamurhat ja muut yhtä törkeät 
seksuaalisen väkivallan muodot; on tässä asiassa yhä erityisen huolissaan Afrikan 
Suurten järvien alueen tilanteesta; ilmaisee tukensa YK Naiset -järjestön, naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa, sen syitä ja seurauksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan sekä 
konfliktiin liittyvää seksuaalista väkivaltaa tarkastelevan YK:n erityisedustajan työlle;

60. kiinnittää huomiota siiten, että sukupuoleen ja seksuaaliseen väkivaltaan liittyvät 
rikokset on luokiteltu Rooman perussäännössä sotarikoksiksi, rikoksiksi ihmisyyttä 
vastaan tai kansanmurhaan tai kidutukseen johtaviksi teoiksi; suhtautuu tässä 
yhteydessä myönteisesti 24. kesäkuuta 2013 seksuaalisen väkivallan ehkäisemisestä 
konflikteissa annettuun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 2106 (2013), 
jossa vahvistetaan, että Kansainvälinen rikostuomioistuin on keskeisessä asemassa 
torjuttaessa rankaisemattomuutta sukupuoleen ja seksuaaliseen väkivaltaan liittyvissä 
rikoksissa; kehottaa EU:ta tukemaan näiden periaatteiden täytäntöönpanoa 
täysimääräisesti;

61. muistuttaa myös EU:n sitoumuksesta sisällyttää ihmisoikeudet ja sukupuolinäkökohdat 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tehtäviin naisia, rauhaa ja turvallisuutta 
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koskevien keskeisten YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1325 ja 1820 
mukaisesti; muistuttaa EU:lle ja sen jäsenvaltioille osoittamastaan kehotuksesta tukea 
kestävän sovinnonteon yhteydessä naisten järjestelmällistä osallistumista 
rauhanprosesseihin elintärkeinä toimijoina ja kehotuksesta tunnustaa, että konfliktien 
ehkäisyyn, rauhanturvaoperaatioihin, humanitaariseen apuun ja sodanjälkeiseen 
jälleenrakennukseen on aina sisällytettävä sukupuolten tasa-arvoon liittyvät 
kysymykset;

Ihmisoikeudet ja korruptio

62. palauttaa mieliin, että korruptio on ihmisoikeusrikkomus ja että EU on vaatinut 
yksinomaisen toimivallan YK:n korruption vastaisen yleissopimuksen (UNCAC) 
allekirjoittamiseen;

63. pitää valitettavana, että parlamentin korkealle edustajalle / varapuheenjohtajalle 
osoittama pyyntö EU:n korruption vastaisen toimintasuunnitelman esittämisestä ei ole 
toistaiseksi johtanut lisätoimiin, sillä sen avulla voitaisiin tarkkailla tehokkaasti 
UNCACin suosituksia, mukaan lukien osapuolina olevien valtioiden velvoitetta 
julkaista ja levittää tietoa korruptiosta, ottaa käyttöön kanavia väärinkäytöksistä 
ilmoittamiseksi ja perustaa asianmukainen oikeudellinen kehys todistajien ja 
kansalaisyhteiskunnan aktivistien suojelemiseksi tässä asiassa;

64. kehottaa komissiota kehittämään innovatiivisia rahoitusjärjestelyitä verouudistusten 
toteuttamiseksi ja korruption, laittomien rahavirtojen ja veronkierron torjunnan 
tehostamiseksi; kannustaa tässä yhteydessä harkitsemaan julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia, tukien ja lainojen yhdistämistä ja kehitysmaiden auttamista ottamaan 
tehokkaammin käyttöön omat resurssinsa; kehottaa ottamaan käyttöön kansainvälisen 
finanssitransaktioveron, joka toimisi lisärahoituslähteenä kehitykselle, ja muistuttaa 
EU:n jäsenvaltioita, että ne ovat jo hyväksyneet finanssitransaktioveron käyttöönoton 
omissa maissaan ja sitoutuneet suuntaamaan osan tuloista globaalien 
julkishyödykkeiden, kuten kehityksen, rahoittamiseen;

65. kehottaa jälleen unionia ja jäsenvaltioita tukemaan talousrikoksia, korruptiota ja 
ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan nimittämistä;

HLBTI-oikeudet

66. toteaa, että homoseksuaalisuus on yhä kriminalisoitu 78 maassa, joista seitsemässä siitä 
voi saada kuolemantuomion; tuomitsee jyrkästi sen, että syrjivät lait ja käytännöt sekä 
väkivallanteot, jotka kohdistuvat henkilöihin heidän seksuaalisen suuntautumisensa ja 
sukupuoli-identiteettinsä vuoksi, ovat viime aikoina lisääntyneet kaikkia maailmassa ja 
erityisesti Nigeriassa ja Ugandassa; kannustaa valvomaan tarkasti tilannetta Nigeriassa, 
Ugandassa, Intiassa ja Venäjällä, missä uudet lait tai lainsäädännön kehitys viime 
aikoina uhkaavat vakavasti sukupuolivähemmistöjen vapautta; vahvistaa kannattavansa 
ihmisoikeusvaltuutetun jatkuvaa työtä näiden syrjivien lakien ja käytäntöjen 
torjumiseksi sekä yleisemmin YK:n tätä asiaa koskevia toimia;

67. panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto hyväksyi vuonna 2013 suuntaviivat homo- ja 
biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien 
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edistämiseksi ja suojelemiseksi; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota 
ottamaan esiin homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden 
oikeudet poliittisissa ja ihmisoikeuksia koskevissa vuoropuheluissa kolmansien maiden 
kanssa ja monenkeskisillä foorumeilla; painottaa, että komission ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon on ehdottomasti jatkettava homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja 
intersukupuolisten henkilöiden oikeuksien nostamista esiin poliittisissa ja 
ihmisoikeuksia koskevissa vuoropuheluissa ja demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen välineen käyttämistä homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja 
intersukupuolisten henkilöiden oikeuksia puolustavien järjestöjen tukemiseen 
tarjoamalla niille keinoja homofobisten lakien ja homo- ja biseksuaalisiin sekä trans- ja 
intersukupuolisiin henkilöihin kohdistuvan syrjinnän kyseenalaistamiseen valistamalla 
suurta yleisöä seksuaaliselta suuntautumiseltaan erilaisten henkilöiden kokemasta 
syrjinnästä ja väkivallasta ja antamalla hätäapua (psykososiaalisesta ja lääkinnällisestä 
avusta välitystoimiin ja apuun yhteiskuntaan integroimisessa) sitä tarvitseville 
henkilöille;

68. panee tyytyväisenä merkille samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittojen tai 
siviililiittojen laillistamisen nyt jo 17 maassa kaikkialla maailmassa; kannustaa EU:n 
toimielimiä ja jäsenvaltioita työskentelemään yhä enemmän samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden avioliittojen tai siviililiittojen tunnustamiseksi poliittiseksi, 
yhteiskunnalliseksi ja kansalaisoikeusasiaksi;

69. panee tyytyväisenä merkille, että Moldovassa kumottiin lokakuussa 2013 laki, jolla 
kiellettiin kaikkien muiden kuin avioliittoon tai perheeseen liittyvien suhteiden 
edistäminen, ja kehottaa Liettuaa ja Venäjää seuraamaan Moldovan esimerkkiä; pitää 
valitettavana Kroatian kansanäänestystä joulukuussa 2013, jossa kannatettiin tasa-
arvoisen avioliiton perustuslaillista kieltoa; korostaa, että tällaiset kansanäänestykset 
lisäävät homofobian ja syrjinnän ilmapiiriä; katsoo, että homo- ja biseksuaalisten sekä 
trans- ja intersukupuolisten henkilöiden perusoikeudet voidaan todennäköisemmin 
turvata, jos heillä on mahdollisuus oikeudellisiin instituutioihin, kuten avoliittoon, 
rekisteröityyn parisuhteeseen tai avioliittoon;

Vammaisten oikeudet

70. pitää myönteisenä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksen ratifiointeja; korostaa, että sekä jäsenvaltioiden että EU:n 
toimielinten on pantava tehokkaasti täytäntöön vammaisten henkilöiden oikeudet, ja 
korostaa, että ne on yhdistettävä kaikkiin EU:n toimintapolitiikan välineisiin, erityisesti 
kehitysyhteistyöhön;

Lapsen oikeudet

71. panee tyytyväisenä merkille EU:n UNICEFin kanssa tekemän yhteistyön, josta on saatu 
keinovalikoima lasten oikeuksien ottamiseksi kaikkeen kehitysyhteistyöhön; panee 
tyytyväisenä merkille unionille myönnetyn Nobelin palkinnon käyttämisen lasten 
auttamiseen aseellisissa konflikteissa; panee tyytyväisenä merkille EU:n osallistumisen 
lokakuussa 2013 Brasiliassa järjestettyyn lapsityön vastaiseen kolmanteen 
maailmankonferenssiin ja osallistumisen neuvotteluihin lapsityötä koskevasta kolmen 
osapuolen julkilausumasta;
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72. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa toteuttamaan yhä lapsen oikeuksia 
koskevia toimia, joissa painotetaan erityisesti lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, myös 
kidutusta, sillä esimerkiksi UNICEF ja Amnesty International ovat raportoineet lasten 
kiduttamisesta ja pidätyksistä; kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota lasten 
pakkotyötä, lapsiavioliittoja, lasten värväämistä aseistettuihin joukkoihin, heidän aseista 
riisumistaan, kuntouttamistaan ja uudelleensopeuttamistaan koskeviin kysymyksiin, ja 
kehottaa asettamaan lasten syyttämisen noituudesta kyseisten maiden kanssa käytävän 
ihmisoikeusvuoropuhelun asialistalle; korostaa, että on tärkeää asettaa lasten oikeudet 
etusijalle EU:n ulkopolitiikassa;

73. korostaa tarvetta nopeuttaa toimia, joilla toteutetaan lapsia aseellisissa selkkauksissa 
koskevien EU:n suuntaviivojen tarkistettu täytäntöönpanostrategia; kannustaa EU:ta 
syventämään edelleen yhteistyötään lapsia aseellisissa selkkauksissa käsittelevän YK:n 
erityisedustajan kanssa; kehottaa ratifioimaan maailmanlaajuisesti YK:n lapsen 
oikeuksia koskevan sopimuksen ja erityisesti sen kolmannen valinnaisen pöytäkirjan, 
joka antaa lapsille mahdollisuuden kannella lapsen oikeuksia käsittelevälle YK:n 
komitealle;

EU:n siirtolaisuutta ja pakolaisia koskeva toiminta

74. korostaa, että on kehitettävä kiireellisesti unionin tasolla vahvempia toimia, jotta 
voidaan puuttua siirtolaisiin, pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin liittyviin kiperiin 
ongelmiin kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja perustavanlaatuista ihmisarvoa 
kunnioittaen, ja kehottaa unionia takaamaan kaikkialla unionin alueella 
vastaanottomenettelyitä koskevat tehokkaat yhteiset normit, joilla suojellaan kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa olevia; pyytää korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa, 
maahanmuutto- ja sisäasioista vastaavaa komission jäsentä ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa edistämään jäsenvaltioiden keskuudessa todellista yhteistyön henkeä 
ja tasapuolista taakanjakoa moniin tässä asiassa yhä ratkaisemattomiin haasteisiin 
vastaamiseksi; muistuttaa komissiota, että se on sitoutunut kehittämään riittäviä laillisen 
maahanmuuton kanavia ja sitä varten kehottaa tarkistamaan Dublinin asetusta, jossa 
sälytetään jäsenvaltioille kohtuuttoman paljon vastuuta unionin ulkorajoista ja 
vaikeutetaan maahanmuuttajien mahdollisuuksia hakea ja saada turvapaikkaa;

75. pyytää komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa osallistumaan aktiivisesti 
keskusteluun termistä "ilmastopakolainen", myös sen mahdollisesta määrittelystä 
kansainvälisessä oikeudessa tai laillisesti sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa;

Ihmisoikeudet ja kehitys

76. kehottaa ryhtymään yhteisiin unionin toimiin maananastusongelman ratkaisemiseksi;
toteaa, että maaseudun ja kaupunkien köyhien jättäminen vaille mahdollisuuksia käyttää 
viljelysmaata ja luonnonvaroja on nälän ja köyhyyden keskeisiä syitä, ja sillä on 
vaikutuksia paikallisyhteisöjen mahdollisuuksiin käyttää ihmisoikeuksia, erityisesti 
oikeutta riittävään ravintoon; panee tyytyväisenä merkille EU:n osallistumisen 
maanomistusta, kalastusta ja metsien vastuullista hallintaa koskevien YK:n alaisuudessa 
hyväksyttyjen maailmanlaajuisten vapaaehtoisten suuntaviivojen kehittämiseen;
korostaa kuitenkin, että ihmisoikeudet ja köyhyyden vähentämisasiat on otettava 
nopeasti osaksi kaikkea päätöksentekoa, joka koskee sijoittajien harjoittamaa peltoalan 
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hankkimista tai pitkäaikaista vuokraamista; pitää EU:n vastausta tässä asiassa tärkeänä 
testinä sen sitoutumisesta oikeuksiin perustuvaan lähestymistapaan 
kehitysyhteistyöpolitiikassaan;

Euroopan parlamentin toiminnan kehittäminen ihmisoikeuksien alalla

77. toistaa sitoumuksensa parantaa jatkuvasti parlamentin omia menettelyjä, prosesseja ja 
rakenteita, jotta varmistetaan, että ihmisoikeudet ja demokratia ovat sen toiminnan ja 
politiikan keskipisteenä; katsoo myös, että ihmisoikeuksien alivaliokunta tarvitsee koko 
parlamentin tehokasta yhteistyötä ja ihmisoikeuskysymysten ottamista osaksi kaikkea 
toimintaa voidakseen suorittaa tehtävänsä, joka on työjärjestyksen mukaan unionin 
ulkopolitiikan ja ihmisoikeuspolitiikan johdonmukaisuuden varmistaminen;

78. kehottaa valtuuskuntien puheenjohtajakokousta tarkistamaan parlamenttien välisistä 
suhteista vastaaville Euroopan parlamentin valtuuskunnille tarkoitettuja 
ihmisoikeuksien ja demokratian edistämistä käsitteleviä suuntaviivoja yhteistyössä 
ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa; suosittelee tässä yhteydessä 
järjestelmällisempää käytäntöä ihmisoikeuskysymysten käsittelemisessä, erityisesti 
parlamentin päätöslauselmissa ja valtuuskuntavierailujen yhteydessä esiin tulevissa 
yksittäistapauksissa ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan toteuttamien toimien 
raportoinnissa, jos se on poliittisesti tarpeellista erityisen tietojenvaihtotilaisuuden 
muodossa;

79. korostaa, että on jatkuvasti pohdittava parhaita tapoja ihmisoikeusloukkauksia, 
demokratiaa ja oikeusvaltiota koskevien parlamentin päätöslauselmien uskottavuuden, 
näkyvyyden ja tehokkuuden maksimoimiseksi;

80. kannustaa keskustelua parlamentin käytössä olevien ihmisoikeuksien tukemiseen ja 
edistämiseen liittyvien eri välineiden yhdistämisestä yhdeksi strategia-asiakirjaksi, 
jonka parlamentti hyväksyisi täysistunnossa;

* * *
81. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n 
pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen 69. istunnon puheenjohtajalle, YK:n 
ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä EU:n 
edustustojen päälliköille.


