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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

aastaaruande kohta inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2014. aastal ja 
Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas
(2015/2229(INI))

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 21 ja 23,

– võttes arvesse ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilist raamistikku ja tegevuskava1, 
mille välisasjade nõukogu võttis vastu 25. juunil 2012,

– võttes arvesse ELi inimõigustealaseid suuniseid,

– võttes arvesse inimõiguste ja demokraatia tegevuskava (2015–2019), mille nõukogu 
võttis vastu 20. juulil 2015,

– võttes arvesse nõukogu 14. mai 2012. aasta järeldusi muutuste kava kohta ELi 
arengupoliitika mõju suurendamiseks2,

– võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta otsust (ÜVJP) 2015/260, millega 
pikendatakse Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja volitusi3,

– võttes arvesse oma kiireloomulisi resolutsioone, mis on vastu võetud seoses 
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumisega,

– võttes arvesse oma 17. juuni 2010. aasta resolutsiooni inimõiguste kaitsjaid toetava ELi 
poliitika kohta4,

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

– võttes arvesse oma 13. juuni 2013. aasta resolutsiooni ajakirjandus- ja meediavabaduse 
kohta maailmas6,

– võttes arvesse oma 8. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni avaliku ja erasektori 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/et/pdf.
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf.
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32015D0260.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0226.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0334.
6 Vastuvõetud tekstid P7_TA(2013)0274.
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korruptsiooni mõju kohta inimõigustele kolmandates riikides1,

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2014. aasta resolutsiooni ELi prioriteetide kohta ÜRO 
Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärguks2,

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni ELi prioriteetide kohta ÜRO 
Inimõiguste Nõukogu 2015. aasta istungjärguks3,

– võttes arvesse oma 2. aprilli 2014. aasta soovitust nõukogule Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni Peaassamblee 69. istungjärgu kohta4,

– võttes arvesse oma 11. märtsi 2014. aasta resolutsiooni piinamise kaotamise kohta 
maailmas5,

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni aastaaruande kohta inimõiguste 
ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles 
valdkonnas6,

– võttes arvesse oma 18. juuni 2015. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika 
läbivaatamise kohta7,

– võttes arvesse oma 10. septembri 2015. aasta resolutsiooni rände ja pagulaste kohta 
Euroopas8,

– võttes arvesse komisjoni 8. oktoobri 2014. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
„Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2014–2015”9,

– võttes arvesse komisjoni 30. aprilli 2014. aasta töödokumenti „ELi arengukoostöö 
õiguspõhine käsitus, mis hõlmab kõiki inimõigusi”10,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja arengukomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A8-0000/2015),

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikkel 21 kohustab ELi töötama välja ühise välis-
ja julgeolekupoliitika (ÜVJP), milles juhindutakse demokraatia põhimõtetest, õigusriigi 
põhimõttest, inimõiguste ja põhivabaduste universaalsusest ja jagamatusest, 
inimväärikuse austamisest, võrdsuse ja solidaarsuse põhimõtetest ning ÜRO põhikirja ja 
rahvusvahelise õiguse põhimõtete austamisest;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid P7_TA(2013)0394.
2 Vastuvõetud tekstid P7_TA(2014)0252.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0079.
4 Vastuvõetud tekstid P7_TA(2014)0259.
5 Vastuvõetud tekstid P7_TA(2014)0206.
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0076.
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0272.
8 Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0317.
9 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_et.pdf.
10 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf.
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B. arvestades, et inimõiguste austamine on pandud proovile ja see on kõikjal maailmas 
ohtu sattunud;

C. arvestades, et enam kui pool maailma rahvastikust elab ikka veel mittedemokraatlike 
režiimide valitsemise all ning et viimastel aastatel on vabadus kõikjal maailmas pidevalt 
vähenenud;

D. arvestades, et ELi kohustus juhinduda tõhusast mitmepoolsusest, kus ÜRO-l on keskne 
roll, on liidu välispoliitika lahutamatu osa ja selle aluseks on veendumus, et üleilmsetele 
kriisidele, probleemidele ja ohtudele lahenduse leidmiseks on sobivaim mitmepoolne 
süsteem, mis põhineb universaalsetel normidel ja väärtustel;

E. arvestades, et ELi sise- ja välispoliitika vaheline suurem sidusus on ELi eduka 
inimõiguste poliitika vältimatu nõue;

F. arvestades, et komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja märkis inimõiguste ja demokraatia (uue) tegevuskava ettepaneku tegemise ajal, 
et inimõigused on üks tema mandaadi kõige olulisemaid prioriteete, suunanäitaja 
kõikides suhetes ELi institutsioonide ja kolmandate riikide, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja kodanikuühiskonnaga;

G. arvestades, et Euroopa välisteenistus, komisjon, nõukogu ja liikmesriigid on vastutavad 
uue tegevuskava rakendamise eest;

H. arvestades, et inimõiguste ja demokraatia edendamise tõhustamiseks kolmandates 
riikides on vaja tagada asjakohased vahendid;

I. arvestades, et kolmandate riikidega suhtlemine kõikide kahepoolsete ja mitmepoolsete 
foorumite kaudu on üks kõige tulemuslikumaid vahendeid, mille abil käsitleda 
inimõiguste probleeme kolmandates riikides;

J. arvestades, et inimõiguste ja demokraatia toetamise poliitikat integreeritakse muude 
välismõõtmega ELi poliitikavaldkondade kaudu, nagu kaubandus ja areng;

K. arvestades, et ränne tähendab olulist ELi välispoliitilist probleemi, mis nõuab 
viivitamatuid ja tõhusaid lahendusi;

L. arvestades, et surmanuhtlus on üks ELi peamisi muresid kolmandate riikidega 
suhtlemisel;

M. arvestades, et lapsed ja naised peavad tulema toime aina suurema ohuga, eeskätt 
sõjapiirkondades;

N. arvestades, et mõttevabadust, südametunnistusevabadust, usu- ja veendumusvabadust 
tuleb religioonidevahelise ja kultuuridevahelise dialoogi kaudu tingimusteta edendada;

O. arvestades, et EL peab kolmandates riikides kodanikuühiskonnaga tehtavat koostööd 
üheks oma peamiseks prioriteediks inimõiguste rikkumise probleemi lahendamisel;

Üldised kaalutlused
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1. väljendab sügavat muret asjaolu pärast, et inimõigused ja demokraatlikud väärtused on 
kõikjal maailmas aina suuremas ohus;

2. nõuab, et EL ja liikmesriigid tõhustaksid oma jõupingutusi, et seada inimõigused ja 
demokraatlikud väärtused oma suhetes laiema maailmaga tulemuslikult kesksele kohale, 
nagu Euroopa Liidu lepingus võetud kohustusega ette nähakse;

3. kordab, kui oluline on tagada inimõiguste ja demokraatlike väärtuste austamisega seoses 
ELi sise- ja välispoliitika vaheline suurem sidusus; rõhutab sellega seoses, et kuigi 
käesolevas raportis käsitletakse ELi välispoliitikat inimõiguste edendamiseks, võtab 
Euroopa Parlament vastu ka kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 
koostatud aastaaruande põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus;

4. on seisukohal, et selleks, et täita oma kohustust edendada maailmas inimõigusi ja 
demokraatiat, peavad EL ja liikmesriigid kõnelema järjepideval ühtsel häälel ning 
tagama oma sõnumi kuuldavuse;

5. rõhutab lisaks, kui olulisel määral aitab komisjoni, nõukogu, Euroopa välisteenistuse, 
Euroopa Parlamendi ja ELi delegatsioonide tõhustatud koostöö parandada ELi 
inimõiguste ja demokraatia poliitika üldist sidusust ja kesksust kõikide ELi 
välismõõtmega poliitikavaldkondade seas;

6. juhib tähelepanu oma pikaajalisele kohustusele edendada inimõigusi ja demokraatlikke 
väärtusi, mida kajastab muu hulgas ka iga-aastane Sahharovi auhind mõttevabaduse 
eest, inimõiguste allkomitee töö ja igakuiste täiskogude arutelud ja resolutsioonid 
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumiste teemal;

ELi poliitilised vahendid inimõiguste edendamiseks kõikjal maailmas

ELi aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas

7. väljendab heameelt selle üle, et vastu on võetud ELi aastaaruanne inimõiguste ja 
demokraatia kohta maailmas 2014. aastal; arvab, et aastaaruanne on hädavajalik vahend, 
millega kontrollida ELi poliitikameetmeid inimõiguste ja demokraatia jaoks maailmas, 
selle kohta teavet jagada ja seda arutada;

8. kordab komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale esitatud kutset astuda kahel korral aastas Euroopa Parlamendi liikmetega 
täiskogu istungil arutellu: üks kord ELi aastaaruande tutvustamise ajal ja teine kord 
Euroopa Parlamendi raportile vastates; peab kahetsusväärseks, et komisjon ja Euroopa 
välisteenistus ei vastanud kirjalikult Euroopa Parlamendi resolutsioonile aastaaruande 
kohta inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal; tuletab meelde, et 
niisugused kirjalikud vastused täidavad institutsioonidevahelistes suhetes olulist rolli, 
sest need võimaldavad süsteemset ja süvendatud järelkaja kõikidele Euroopa 
Parlamendi tõstatatud küsimustele;

9. kiidab Euroopa välisteenistust ja komisjoni ammendava aruandmise eest ELi tegevuse 
kohta inimõiguste ja demokraatia valdkonnas 2014. aastal; arvab sellegipoolest, et 
inimõiguste ja demokraatia aastaaruande praegust vormi saab parandada, pakkudes 
paremat ülevaadet ELi meetmete konkreetse mõju kohta inimõigustele ja demokraatiale 
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kolmandates riikides;

10. sellega seoses soovitab Euroopa välisteenistusel olla aastaruande koostamisel 
analüütilisem, andes samal ajal jätkuvalt aru ELi strateegilise raamistiku ja tegevuskava 
rakendamisest; on seisukohal, et aastaaruandes tuleks rõhutada nii ELi saavutusi ja 
parimaid tavasid asjaomases valdkonnas kui ka märkida, missuguste keeruliste 
ülesannete ja piirangutega puutub EL kokku oma püüdlustes edendada inimõigusi ja 
demokraatiat kolmandates riikides ja missuguseid järeldusi võib teha tulevaste aastate 
konkreetset tegevust silmas pidades;

11. jääb seisukohale, et aastaaruandes esitatud riikide aruanded peaksid olema vähem 
kirjeldavad ning selle asemel tuleks neis kajastada paremini inimõigustealaste 
riigistrateegiate rakendamist ja anda ülevaade ELi kohapealse tegevuse mõjust;

ELi inimõiguste ja demokraatia strateegiline raamistik ja (uus) tegevuskava

12. kordab oma seisukohta, et laiema maailmaga suhtlemisel inimõigustele ja demokraatiale 
keskendumise seisukohalt tähendas ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilise 
raamistiku ja esimese tegevuskava vastuvõtmine 2012. aastal ELi jaoks olulist teetähist;

13. peab kiiduväärseks asjaolu, et nõukogu võttis 2015. aasta juulis vastu uue inimõiguste ja 
demokraatia tegevuskava (2015–2019); kiidab Euroopa välisteenistust komisjoni, 
Euroopa Parlamendi, liikmesriikide, kodanikuühiskonna ning piirkondlike ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega konsulteerimise eest esimese tegevuskava 
hindamise ja uue koostamise ajal;

14. tunnustab ELi uuesti kinnitatud kohustust edendada ja kaitsta inimõigusi ning toetada 
demokraatiat kõikjal maailmas; märgib, et tegevuskava eesmärk on võimaldada ELil 
tegutseda inimõiguste ja demokraatia valdkonnas keskendunumalt, süsteemsemalt ja 
kooskõlastatumalt ning suurendada poliitikameetmete ja vahendite mõju kohapeal; 
sellega seoses toetab viie strateegilise tegevusvaldkonna tähtsustamist;

15. palub komisjoni asepresidendil ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 
esindajal, komisjonil, nõukogul ja liikmesriikidel tagada uue tegevuskava tõhus ja sidus 
rakendamine; juhib eriti tähelepanu sellele, kui oluline on suurendada tõhusust ja 
maksimeerida kohalikku mõju, mida avaldavad ELi kasutatavad vahendid inimõiguste 
ja demokraatia edendamiseks maailmas; kordab, kui oluline on tugevdada jõupingutusi 
eesmärgiga integreerida inimõigused ja demokraatia kogu ELi välistegevusse, seahulgas 
kõrgel poliitilisel tasandil;

16. rõhutab, et uues tegevuskavas sätestatud kaugeleulatuvate eesmärkide täitmiseks peab 
EL nägema ette piisavad vahendid ja asjatundlikkuse nii delegatsioonide ja peakorterite 
pühendunud inimressursside kui ka projektide jaoks kättesaadavate vahendite kujul;

17. kordab oma seisukohta, mille kohaselt on inimõiguste ja demokraatia tegevuskava 
sidusaks ja järjepidevaks edendamiseks vaja liikmesriikide ja ELi institutsioonide 
vahelist kindlat üksmeelt ja tõhusamat kooskõlastamist; toonitab kindlalt, et 
liikmesriigid peaksid võtma tegevuskava ja ELi strateegilise raamistiku rakendamisel 
suurema vastutuse ja kasutama neid enda eeskujuna inimõiguste ja demokraatia 
edendamisel kahepoolselt ja mitmepoolselt;
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18. sellega seoses nõuab tungivalt, et välisasjade nõukogu arutaks korrapäraselt 
demokraatia ja inimõiguste teemasid; kordab oma üleskutset välisasjade nõukogule 
korraldada iga-aastane avalik arutelu ELi tegevuse üle inimõiguste ja demokraatia 
valdkonnas;

19. kiidab Euroopa välisteenistust ja komisjoni esimese tegevuskava rakendamisest 
aruandmise eest ja ootab samasuguse aruandluse jätkumist uue tegevuskava raames; 
tuletab lisaks meelde oma kindlameelset soovi olla uue tegevuskavaga tihedalt seotud ja 
et temaga konsulteeritaks selle rakendamise küsimustes;

Ülevaade muudest ELi poliitilistest vahenditest

20. väljendab muret Euroopa välisteenistuse ja selle inimõiguste direktoraadi hiljutise 
restruktureerimise ja selle ümberkorralduse võimaliku mõju pärast ELi suutlikkusele 
integreerida inimõigused välispoliitika kõikidesse mõõtmetesse; palub Euroopa 
välisteenistusel võtta kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et inimõiguste, ülemaailmsete 
ja mitmepoolsete küsimuste eest vastutavale uuele tegevdirektorile antakse mandaat ja 
piisavad vahendid inimõiguste integreerimiseks Euroopa välisteenistuse töösse;

21. tuletab meelde, kui oluline on ELi inimõiguste eriesindaja mandaat ELi nähtavuse ja 
tulemuslikkuse suurendamise jaoks inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete kaitsmises 
ja edendamises kõikjal maailmas; kiidab praeguse volitatud esindaja märkimisväärseid 
saavutusi ja tema korrapärast suhtlemist Euroopa Parlamendi ja kodanikuühiskonnaga;

22. peab kiiduväärseks ELi eriesindaja mandaadi pikendamist 2017. aasta veebruarini ning 
kordab oma taotlust muuta see mandaat alaliseks; soovitab sellega seoses anda ELi 
eriesindajale algatusõigused, suurendada tema avalikku nähtavust ja anda talle oma 
täieliku potentsiaali rakendamiseks piisavalt töötajaid ja finantsvahendeid;

23. nõuab uuesti, et nõukogu sätestaks piirkondlike ELi eriesindajate mandaatides nõude 
teha tihedat koostööd ELi inimõiguste eriesindajaga;

24. märgib, et pärast ELi delegatsioonide, ELi institutsioonide ja liikmesriikide 
kooskõlastatud jõupingutusi on poliitika- ja julgeolekukomitee kinnitanud 
132 inimõigustealast riigistrateegiat; väljendab uuesti oma toetust inimõigustealaste 
riigistrateegiate eesmärgile kohandada ELi tegevus igas riigis selle konkreetse olukorra 
ja vajadustega; nõuab ELi delegatsioonide, liikmesriikide saatkondade ja ELi 
institutsioonide vahelist paremat koostööd inimõigustealaste riigistrateegiate 
koostamisel ja rakendamisel;

25. nõuab veel kord, et Euroopa Parlamendi liikmetel oleks juurdepääs strateegiate sisule, et 
võimaldada nõuetekohasel määral kontrolli; nõuab, et Euroopa välisteenistus võtaks iga 
eraldiseisva strateegia puhul kasutusele selged ja mõõdetavad arengunäitajad;

26. toonitab tungivalt, kui oluline on võtta inimõigustealaseid riigistrateegiaid arvesse 
kõikidel üksikute kolmandate riikidega seotud poliitikakujundamise tasanditel, 
sealhulgas kõrgetasemeliste poliitiliste dialoogide ettevalmistamisel, riigistrateegia 
dokumentide ja iga-aastaste tegevuskavade koostamisel;

27. peab kiiduväärseks, et kõikide delegatsioonide ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
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(ÜJKP) missioonide juurde määratakse inimõiguste ja/või soolise võrdõiguslikkuse 
valdkonna kontaktisikud; märgib siiski, et veebis avalikult kättesaadav teave on sageli 
aegunud, ja seepärast nõuab selle kiiret ülevaatamist;

28. kordab oma soovitust komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning Euroopa välisteenistusele töötada välja
selged tegevusjuhised kontaktisikute rolli kohta delegatsioonides, et anda neile 
volitused toimida tõeliste inimõiguste valdkonna nõustajatena ja võimaldada neil 
tulemuslikult oma tööd teha; arvab, et inimõiguste valdkonna kontaktisikute tööd 
peavad võrdväärselt toetama ka liikmesriikide diplomaatilised töötajad;

29. tunnistab, et kolmandate riikidega peetavad inimõigustealased dialoogid võivad olla 
tõhusad kahepoolse suhtluse ja koostöö vahendid inimõiguste edendamiseks ja 
kaitsmiseks; seepärast peab kiiduväärseks inimõigustealaste dialoogide alustamist 
järjest arvukamate riikidega; tunnustab asjaolu, et esimene inimõigustealane dialoog on 
toimunud Myanmari/Birmaga;

30. soovitab komisjoni asepresidendil ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 
esindajal ja Euroopa välisteenistusel tungivalt lähtuda oma inimõigustealastes 
dialoogides ja vastavate kodanikuühiskonna seminaride korraldamisel selgest 
tulemustele suunatud keskmest, mis kajastab inimõigustealaseid riigistrateegiaid; nõuab, 
et Euroopa välisteenistus korraldaks järjepidevalt kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega peetavaid ettevalmistavaid dialooge, millele dialoog ise peaks 
tuginema; lisaks nõuab, et komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa välisteenistus tõstaksid 
inimõigustealaste dialoogide käigus vastutustundlikul ja läbipaistval viisil esile üksikud 
inimõiguste kaitsjate juhtumid; peab hädavajalikuks, et Euroopa välisteenistus tagab 
süsteemselt, et kõikide inimõigustealaste dialoogide käigus võetud kõikidest 
kohustustest peetakse kinni;

31. kordab oma üleskutset Euroopa välisteenistusele töötada välja laiahaardeline 
mehhanism inimõigustealaste dialoogide toimimise jälgimiseks ja läbivaatamiseks, et 
suurendada nende mõju; arvab, et kui niisugused dialoogid pidevalt ebaõnnestuvad, 
tuleks kasutada alternatiivseid vahendeid, millega toetada asjaomases riigis inimõiguste 
edendamist; märgib sellega seoses, et inimõigustealane dialoog Venemaaga peatati 
2014. aastal; seepärast nõuab, et Euroopa välisteenistus vaataks Venemaaga seotud 
inimõiguste strateegia põhjalikult läbi;

32. peab kiiduväärseks, et nõukogu võttis 2014. aasta mais vastu ELi inimõiguste alased 
suunised sõnavabaduse kohta internetis ja mujal1; tuletab sellegipoolest meelde oma 
taotlust Euroopa välisteenistusele täpsustada ELi suunistes käsitletud teemade 
valikuprotsessi ja konsulteerida enne teemade valimist selles küsimuses ka Euroopa 
Parlamendi ja kodanikuühiskonnaga;

33. kordab oma üleskutset komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning Euroopa välisteenistusele vaadata Süürias ja 
Iraagis toimunud traagilisi sündmusi arvestades läbi ELi suunised rahvusvahelise 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9647-2014-INIT/et/pdf.
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humanitaarõiguse kohta1; selle taustal soovitab Euroopa välisteenistusel toetada 
kodanikuühiskonna organisatsioone, mis edendavad rahvusvahelise humanitaarõiguse 
järgimist riigi ja valitsusväliste osalejate tasandil; lisaks nõuab, et EL kasutaks aktiivselt 
kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid, et edendada rahvusvahelise humanitaarõiguse 
järgimist riigi ja valitsusväliste osalejate tasandil;

34. toonitab tungivalt, kui oluline on hinnata süsteemselt inimõigusi käsitlevate Euroopa 
Liidu suuniste rakendamist kindlapiiriliste kriteeriumide alusel; on seisukohal, et 
suuniste nõuetekohase rakendamise tagamiseks tuleb võtta täiendavaid meetmeid 
eesmärgiga suurendada Euroopa välisteenistuse ja ELi delegatsiooni liikmete seas 
teadlikkust nende sisust;

Inimõiguste ja demokraatia edendamise tagamine ELi välispoliitika ja vahendite kaudu

35. tuletab meelde, et EL võttis omale kohustuse keskenduda enda suhetes kolmandate 
riikidega inimõigustele ja demokraatiale; seepärast rõhutab, et inimõiguste ja 
demokraatlike põhimõtete edendamist tuleb toetada kõikide välismõõtmega ELi 
poliitikavaldkondade kaudu, nagu laienemis- ja naabruspoliitika, ühine julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika ning arengu-, kaubandus, justiits- ja siseküsimustee poliitika;

36. märgib ära komisjoni jõupingutused täita oma kohustust lisada inimõigustealased sätted 
enda seadusandlike ja muude kui seadusandlike ettepanekute, rakendusmeetmete ja 
kaubanduskokkulepete mõjuhinnangutesse; nõuab tungivalt, et komisjon parandaks 
mõjuhinnangute kvaliteeti ja põhjalikkust ning tagaks inimõigustealaste küsimuste 
süsteemse kaasamise;

37. tuletab meelde, et ELi laienemispoliitika on üks jõulisemaid vahendeid inimõiguste ja 
demokraatlike põhimõtete austamise tugevdamiseks; seepärast peab kiiduväärseks uue 
käsitlusviisi rakendamist kohtusüsteemi ja põhiõigusi ning õigust, vabadust ja 
turvalisust käsitlevate peatükkidega seotud ühinemisläbirääkimiste käigus, mille puhul 
võetakse täiel määral arvesse nende reformide nõuetekohaseks elluviimiseks vajalikku 
aega;

38. väljendab muret sõna- ja meediavabaduse olukorra halvenemise pärast teatavates 
laienemisprotsessis osalevates riikides; rõhutab tungivat vajadust tugevdada neis 
riikides meedia sõltumatust ja võidelda ajakirjanikele avaldatava poliitilise ja 
majandusliku survega, millega kaasneb sageli enesetsensuur; palub komisjonil jätkuvalt 
tähtsustada ühinemisläbirääkimiste protsessis sõnavabaduse ja meedia austamist;

39. taunib tõsiasja, et vähemuste kaitse õigusraamistiku nõuetekohane rakendamine on 
jätkuvalt keeruline ülesanne, nagu on märgitud komisjoni laienemisstrateegias aastateks 
2014–20152; kutsub laienemisprotsessis osalevaid riike tõhustama oma jõupingutusi 
edendada vähemuste tunnustamist näiteks vähemuste parema kaasamisega 
haridussüsteemi;

40. täheldab murega demokraatliku poliitilise kultuuri olukorra halvenemist mõnes 
kandidaatriigis või potentsiaalses kandidaatriigis; tuletab meelde, et poliitiline dialoog, 

                                               
1 https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf.
2 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_et.pdf.
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kompromiss ja kõikide sidusrühmade kaasamine otsustamisprotsessi on demokraatlike 
süsteemide keskmes; juhib samasuguse murega tähelepanu vähestele edusammudele, 
mida laienemisprotsessis osalevad riigid on teinud kohtusüsteemi sõltumatuse 
parandamisel ja korruptsiooniga võitlemisel; nõuab koos komisjoniga tungivalt, et 
laienemisprotsessis osalevad riigid jõuaksid juhtumite uurimises, süüdistuste esitamises 
ja lõplikes süüdimõistmistes usutavate tulemusteni;

41. tuletab Euroopa naabruspoliitika jätkuva läbivaatamise raames meelde, et Euroopa 
Liidu lepingus sätestatakse, et liit arendab naabruses asuvate riikidega privilegeeritud 
suhteid, mis rajanevad liidu väärtustel, sealhulgas inimõiguste ja demokraatia 
austamisel1; toonitab tõsiasja, et võttes arvesse tähelepanuväärseid probleeme, millega 
nii ida- kui ka lõunanaabrid on viimastel aastatel pidanud toime tulema, on inimõiguste 
ja demokraatlike põhimõtete austamine oluliselt kahjustatud;

42. väljendab seepärast oma veendumust, et läbivaadatud Euroopa naabruspoliitika 
keskmes peaks olema jätkuvalt inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete edendamine; 
kordab tõsiasja, et inimõiguste ja demokraatia edendamine on üheaegselt nii 
partnerriikide kui ka ELi huvides;

43. rõhutab, et EL peaks toetama jätkuvalt aktiivselt naaberriikide demokraatlike ja tõhusate 
inimõiguste valdkonna institutsioonide ja kodanikuühiskonna jõupingutusi edendada 
demokratiseerimist ja inimõiguste austamist; märgib sellega seoses positiivsena ära 
Euroopa demokraatia rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja lõunanaabruses 
demokraatia edendamise ning põhiõiguste ja vabaduste austamise nimel;

44. väljendab veel kord oma toetust inimõigusi käsitlevate klauslite sisseviimisele ELi ja 
kolmandate riikidega sõlmitud rahvusvahelistesse lepingutesse; palub komisjonil jälgida 
tõhusalt ja süsteemselt inimõigusi käsitlevate klauslite rakendamist ja anda Euroopa 
Parlamendile korrapäraselt aru inimõiguste austamise kohta partnerriikides;

45. peab kiiduväärseks uue üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP) jõustumist 
(määrus (EL) nr 978/2012) 1. jaanuaril 2014; märgib positiivsena ära asjaolu, et 
2014. aasta lõpuks on antud 14 riigile säästvat arengut ja head valitsemistava 
stimuleeriva erikorra (GSP+) soodustused kui vahendid, millega ergutada 27 põhilise 
inimõigusi ja tööstandardeid käsitleva rahvusvahelise konventsiooni tõhusat 
rakendamist; ootab, et komisjon annaks 2015. aasta lõpuks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru sellest, milline on GSP+ soodustuste saajate lõikes konventsioonide 
ratifitseerimise staatus ja kui tõhusalt neid rakendatakse;

46. kinnitab, et kolmandates riikides tegutsevate ELi ettevõtete tegevus peaks vastama täiel 
määral rahvusvahelistele inimõiguste standarditele; lisaks kinnitab, kui olulised on 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse edendamine ja Euroopa ettevõtted, mis täidavad ettevõtlust 
ja inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste standardite edendamisel juhtrolli;

47. seepärast arvab, et Euroopa välisteenistus peaks nõudma, et ELi delegatsioonid teeksid 
koostööd kolmandates riikides tegutsevate ELi ettevõtetega, et edendada oma 
ettevõtlusega seotud tegevuses inimõiguste austamist; lisaks tuletab meelde oma soovi, 
et ELi delegatsioonid kaasaksid demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:ET:PDF.
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raames ellu viidavatesse kohalikesse projektikonkurssidesse prioriteetsena inimõiguste 
austamise äritegevuses;

48. kordab oma üleskutset komisjonile anda 2015. aasta lõpuks aru selle kohta, kuidas ELi 
liikmesriikides rakendatakse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid1;

49. on seisukohal, et arengukoostöö ning inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete 
edendamine peaksid käima käsikäes; tuletab sellega seoses meelde, et ÜRO on 
märkinud, et inimõigustel põhineva käsitlusviisi puudumise korral ei ole võimalik 
saavutada arengueesmärke täiel määral; tuletab lisaks meelde, et EL on võtnud omale 
kohustuse toetada partnerriike, võttes arvesse nende arengualast olukorda ning 
inimõiguste ja demokraatia valdkonnas tehtud edusamme;

50. peab kiiduväärseks 2014. aasta aprillis avaldatud ja nõukogu tunnustuse leidnud 
komisjoni töödokumenti „ELi arengukoostöö õiguspõhine käsitus kohta, mis hõlmab 
kõiki inimõigusi”; ergutab komisjoni jälgima õiguspõhise käsituse rakendamist ning 
tagama, et inimõigused ja arengukoostöö tugevdavad kohapeal teineteist;

51. märgib positiivsena ära Euroopa välisteenistuse ja komisjoni koostatud ning nõukogu 
kinnitatud terrorismivastase juhenddokumendi2 eesmärgiga tagada inimõiguste 
austamine kolmandate riikidega seotud terrorismivastaste toetusprojektide 
kavandamisel ja rakendamisel; palub Euroopa välisteenistusel ja komisjonil tagada 
dokumendi tõhus rakendamine, alustades selle laiaulatusliku levitamisega; toetab 
sellega seoses rahvusvahelisi jõupingutusi peatada ISISe/Da’eshi toime pandud 
inimõiguste rikkumised;

52. väljendab oma solidaarsust arvukate pagulaste ja rändajatega, kes kannatavad 
konfliktide, konkreetsete juhtimisvigade ning ebaseadusliku sisserände ja 
inimkaubanduse võrgustike ohvritena inimõiguste tõsiste rikkumiste tõttu; väljendab 
sügavat kahetsust selle pärast, et ELis varjupaika otsivad inimesed hukkuvad sageli 
traagiliselt;

53. toonitab tungivat vajadust võidelda rändevoogude algpõhjustega ja tegeleda seepärast 
pagulaskriisi välismõõtmega, leides muu hulgas jätkusuutlikud lahendused naabruses 
esinevatele konfliktidele; toonitab vajadust rände laiahaardelise inimõigustel põhineva 
käsitlusviisi järele ning palub ELil teha rändevoogude algpõhjustega tegelemiseks 
koostööd ÜRO, piirkondlike organisatsioonide, valitsuste ja valitsusväliste 
organisatsioonidega; märgib sellega seoses ära Euroopa Liidu juhitavate merevägede 
Vahemere (EUNAVFOR Med) operatsiooni inimsmugeldajate ja inimkaubitsejate 
vastu; peab kiiduväärseks meetmeid, mille kohta tegi komisjon 9. septembril 2015 
ettepaneku eesmärgiga käsitleda pagulaskriisi välismõõdet;

Inimõiguste ja demokraatia edendamine mitmepoolsete organisatsioonide kaudu

54. väljendab veel kord oma täielikku toetust ELi jõulisele tegevusele inimõiguste ja 
demokraatlike põhimõtete edendamise soodustamisel koostöö kaudu ÜRO struktuuride 
ja selle eriasutuste, Euroopa Nõukogu, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.
2 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm.
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ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artiklitega 21 ja 220;

55. lisaks kordab, kui oluline on, et EL teeb aktiivselt ja järjepidevalt koostööd kõikide 
ÜRO inimõigustealaste mehhanismidega, eriti ÜRO Peaassamblee kolmanda komitee ja 
ÜRO Inimõiguste Nõukoguga; tunnistab jõupingutusi, mida on teinud Euroopa 
välisteenistus, ELi delegatsioonid New Yorgis ja Genfis ning ELi liikmesriigid selleks, 
et suurendada ELi sidusust inimõigustega seotud küsimustes ÜRO tasandil; ergutab ELi 
tõhustama jõupingutusi, et muuta oma hääl kuuldavaks, sealhulgas laiendades piiriüleste 
algatuste kasvavat tava ja olles resolutsioonide kaastoetaja ja eestvedaja;

56. peab kahetsusväärseks, et 2014. aastal ei järgitud nüüdseks institutsionaliseeritud tava 
saata ÜRO Peaassambleesse parlamendi delegatsioon; peab kiiduväärseks tava 
taaselustamist 2015. aastal ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungijärgul;

57. rõhutab, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu usaldusväärsuse ja legitiimsuse tugevdamiseks 
peavad kõik selle liikmed järgima kõrgeimaid inimõiguste standardeid ja täitma oma 
inimõigustega seotud kohustusi;

58. kinnitab veel kord, et toetab kindlalt Rahvusvahelist Kriminaalkohut õigluse tagamises 
rahvusvahelisele üldsusele murettekitavate kõige raskemate kuritegude, nagu genotsiidi, 
inimsusvastaste kuritegude, sõjakuritegude ja agressioonikuritegude ohvrite jaoks; peab 
kahetsusväärseks, et ükski riik ei ratifitseerinud 2014. aastal Rooma statuuti; väljendab 
tõsist muret asjaolu pärast, et mitmeid vahistamismäärusi ei ole veel täide viidud;

59. palub ELil ja liikmesriikidel edendada aktiivselt Rahvusvahelist Kriminaalkohut ja 
vajadust jõustada selle otsused igat liiki dialoogides kolmandate riikidega;

Inimõiguste austamise suurendamine maailmas

60. tuletab meelde, et mõttevabadus, südametunnistusevabadus, usu- ja veendumusvabadus 
on inimõiguste ülddeklaratsioonis tunnustatud põhiline inimõigus;

61. palub ELil ja liikmesriikidel suurendada oma jõupingutusi, et tugevdada mõttevabaduse, 
südametunnistusevabaduse, usu- ja veendumusvabaduse austamist ja edendada 
kolmandate riikidega suheldes religioonidevahelist dialoogi; toetab täiel määral ELi 
tava asuda usu- ja veendumusvabaduse temaatiliste resolutsioonidega seoses ÜRO 
Inimõiguste Nõukogus ja ÜRO Peaassamblees juhtrolli; nõuab konkreetseid meetmeid 
usu-ja veendumusvabaduse edendamist ja kaitsmist käsitlevate ELi suuniste tõhusaks 
rakendamiseks, sealhulgas tagades ELi peakorterite ja delegatsioonide töötajate 
süsteemse ja järjepideva koolitamise;

62. peab kiiduväärseks komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ning Euroopa Nõukogu peasekretäri 2014. aasta oktoobri 
ühisdeklaratsiooni1, mis kinnitas nende jõulist ja absoluutset vastuseisu surmanuhtlusele 
kõigil juhtudel ja kõigil asjaoludel; jääb oma seisukohale, et surmanuhtluse ülemaailme 
kaotamine peaks olema inimõigustega seoses üks ELi keskseid eesmärke;

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty.
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63. väljendab oma muret surmaotsuste arvu suurenemise pärast kõikjal maailmas; peab 
kahetsusväärseks, et Valgevene on jätkanud pärast kaheaastast katkestust hukkamistega; 
seepärast kordab uuesti oma üleskutset Valgevenele rakendada surmanuhtluse suhtes 
moratooriumi, millega peaks lõpuks kaasnema surmanuhtluse kaotamine;

64. palub ELil tegeleda edasi surmanuhtlust kohaldavate riikidega, kasutades ära kõiki 
diplomaatilisi ja koostöövahendeid surmanuhtluse kaotamise edendamiseks; kordab 
lisaks oma nõuet ELile jälgida jätkuvalt hukkamistingimusi riikides, kus kasutatakse 
endiselt surmanuhtlust;

65. on seisukohal, et pärast ÜRO piinamisvastase konventsiooni vastuvõtmise 
30. aastapäeva ja arvestades, et piinamist ja väärkohtlemist rakendatakse jätkuvalt 
kõikjal maailmas, peaks EL suurendama oma jõupingutusi eesmärgiga kaotada need 
tõsised inimõiguste rikkumised; seepärast nõuab, et Euroopa välisteenistus ning 
komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
tegeleksid suuremate poliitiliste kohustuste ja süsteemsema avaliku seisukoha võtmise 
kaudu jõulisemalt piinamise vastu võitlemise ja muu julma, ebainimliku ja alandava 
kohtlemise või karistamisega; soovitab Euroopa välisteenistusel, ELi delegatsioonidel ja 
liikmesriikidel kasutada ära kõikide olemasolevate vahendite, nt piinamist käsitlevate 
ELi suuniste1 täielikku potentsiaali;

66. mõistab kindlalt hukka diskrimineerimise kõik vormid, sealhulgas rassil, nahavärvusel, 
sool, seksuaalsel sättumusel, keelel, kultuuril, sotsiaalsel päritolul, kastikuuluvusel, 
sünnipäral, vanusel, puuetel või muul seisundil põhineva diskrimineerimise; nõuab 
tungivalt, et EL tugevdaks oma jõupingutusi diskrimineerimise, rassismi ja ksenofoobia 
kõikide vormide kaotamiseks inimõigustealaste ja poliitiliste dialoogide, ELi 
delegatsioonide töö ja avaliku diplomaatia kaudu; nõuab tungivalt, et EL edendaks 
jätkuvalt ka kõikide seda eesmärki toetavate ÜRO konventsioonide, näiteks 
rahvusvahelise konventsiooni rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise 
kohta ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimist ja täielikku 
rakendamist;

67. rõhutab, et kolmandate riikide vähemuste kogukondadel on konkreetsed vajadused ja et 
vaja on edendada nende kogukondade täielikku võrdsust;

68. tuletab meelde, et 2014. aastal anti Sahharovi auhind dr Denis Mukwegele 
seksuaalvägivalla ohvrite kindla aitamise ja naiste õiguste järjepideva edendamise eest; 
mõistab tungivalt hukka naiste ja tütarlaste väärkohtlemise ja nendevastase vägivalla 
kõik vormid;

69. julgustab ELi arvestama ÜJKP operatsioonide raames jätkuvalt naiste toetamisega ja 
jätkama oma jõupingutusi naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooni nr 1325(2000)2 rakendamiseks;

70. kutsub komisjoni, Euroopa välisteenistust ning komisjoni asepresidenti ja liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat edendama jätkuvalt naiste poliitilist ja 
majanduslikku võimestamist, integreerides soolise võrdõiguslikkuse oma kõikidesse 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf.
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement.
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välispoliitika valdkondadesse ja programmidesse ning tõstatades avalikult sooga seotud 
küsimusi;

71. kinnitab uuesti, et on hädavajalik ratifitseerida üldiselt ÜRO lapse õiguse konventsioon 
ja selle fakultatiivprotokollid ning neid tõhusalt rakendada;

72. tunnustab 2014. aasta detsembris vastu võetud nõukogu järeldusi laste õiguste 
edendamise ja kaitse kohta1 ning nõuab, et EL toetaks jätkuvalt partnerriike lastevastase 
vägivalla kõikide vormidega võitlemisel ja laste õiguste kaitsmisega seotud suutlikkuse 
suurendamisel;

73. kordab oma taotlust komisjonile teha ettepanek järgmiseks viieks aastaks ettenähtud 
laiahaardelise laste õiguste strateegia ja tegevuskava kohta, millega toetatakse ELi 
jõupingutusi edendada laste õigusi, täpsemalt aidates tagada laste juurdepääsu veele, 
sanitaartingimustele, tervishoiuteenustele ja haridusele ning kaotades laste tööjõu 
kasutamise ja aidates lapsi relvastatud konfliktides;

74. tunnustab ELi aktiivset koostööd mitme majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste 
õigustega tegeleva ÜRO eriraportööriga, sealhulgas eriraportööriga, kes tegeleb 
inimõigusega ohutule joogiveele ja sanitaartingimustele, eriraportööriga, kes tegeleb 
õigusega saada haridust, eriraportööriga, kes tegeleb õigusega toidule, eriraportööriga, 
kes tegeleb äärmise vaesuse ja inimõigustega, ning eriraportööriga, kes tegeleb 
nõuetekohaste eluasemetega; märgib positiivsena ära asjaolu, et demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi mitmeaastases sihtprogrammis aastateks 2014–
2017 on tugevdatud majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õigustega tegeleva ÜRO 
eriraportööri tegevuse soodustamist; sihtprogrammi eesmärk on muu hulgas aidata 
tugevdada ametiühinguid, suurendada palgaküsimustega seotud teadlikkust, kaitsta 
maapärandit, edendada sotsiaalset integratsiooni majandusliku võimestamise kaudu 
ning vähendada majandusliku diskrimineerimist ja töökohal esinevat vägivalda;

ELi tegevus demokraatia toetamiseks ja tugevdamiseks kõikjal maailmas

75. toob esile ELi tegevuse inimõiguste ja demokraatlike väärtuste austamise toetamisel ja 
edendamisel oma suhetes laiema maailmaga; tuletab meelde, et demokraatlikke 
süsteeme ei iseloomusta üksnes vabad ja õiglased valimisprotsessid, vaid muude 
aspektide hulgas ka sõna- ja ühinemisvabadus, õigusriigi ja vastutuse põhimõte, 
kohtusüsteemi sõltumatus ja erapooletu juhtimine; rõhutab, et demokraatia ja 
inimõigused on lahutamatult seotud ja üksteist vastastikku tugevdavad, nagu on meelde 
tuletatud nõukogu 18. novembri 2009. aasta järeldustes, mis käsitlevad demokraatia 
toetamist ELi välissuhetes2; peab kiiduväärseks tõsiasja, et uues inimõiguste ja 
demokraatia tegevuskavas pööratakse demokraatiat toetavale tegevusele suuremat 
tähelepanu;

Sõnavabaduse kaitsmine ja kodanikuühiskonna tugevdamine

76. kordab uuesti tõsiasja, et sõnavabadus on iga demokraatliku ühiskonna ülioluline osa, 
kuna see hoiab elus pluralismi, mis annab kodanikuühiskonnale ja kodanikele suurema 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015559%202014%20INIT.
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ET&f=ST%2016081%202009%20INIT.
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mõjuvõimu hoida oma valitsused ja otsustajad vastutavana ning toetab õigusriigi 
põhimõtte järgimist; seepärast nõuab tungivalt, et EL suurendaks oma jõupingutusi, et 
edendada enda välispoliitika ja vahendite kaudu sõnavabadust;

77. kordab oma taotlust ELile ja liikmesriikidele jälgida tõhusamalt sõna- ja 
meediavabaduse piirangute kõiki liike kolmandates riikides ja mõista niisugused 
piirangud kiiresti ja süsteemselt hukka; rõhutab, kui oluline on tagada sõnavabadus 
internetis ja mujal käsitlevate ELi suuniste tõhus rakendamine ja jälgida korrapäraselt 
nende mõju;

78. on sügavalt mures asjaolu pärast, et kodanikuühiskond on kõikjal maailmas aina 
suurema rünnaku all; tuletab meelde, et sõltumatu kodanikuühiskond täidab inimõiguste 
kaitsmises ja edendamises ning demokraatlike ühiskondade toimimises üliolulist rolli;

79. märgib positiivsena ära asjaolu, et uues tegevuskavas kinnitas komisjoni asepresident ja 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja veel kord ELi kohustust anda 
kohalikele osalejatele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele suurem mõjuvõim, 
ning rõhutab, et oma ruumi olulise ahenemise tõttu nõuavad kodanikuühiskond ja eriti 
inimõiguste kaitsjad ELi suuremat tähelepanu ja jõupingutusi; nõuab tungivalt, et EL ja 
liikmesriigid töötaksid seepärast välja sidusa ja põhjaliku vastuse peamistele 
probleemidele, millega kodanikuühiskond, sealhulgas inimõiguste kaitsjad, peavad 
kõikjal maailmas toime tulema;

80. palub ELil ja selle liikmesriikidel jälgida järjepidevalt kogunemis- ja ühinemisvabaduse 
rikkumise juhtumeid, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonide ja nende 
tegevuse suhtes rakendatud mitmesuguses vormis keeldusid ja piiranguid, ning juhtida 
neile tähelepanu;

81. lisaks kutsub ELi ja liikmesriike üles kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid, nt 
inimõigustealaseid dialooge, poliitilisi dialooge ja avalikku diplomaatiat selleks, et 
juhtida süsteemselt tähelepanu ohus olevate inimõiguste kaitsjate ja kodanikuühiskonna 
aktivistide, eeskätt vangistatud isikute üksikjuhtumitele; julgustab ELi delegatsioone ja 
liikmesriikide diplomaatilisi töötajaid toetama jätkuvalt aktiivselt inimõiguste kaitsjaid, 
jälgides süsteemselt kohtuprotsesse, külastades kinnipeetud aktiviste ja andes vajaduse 
korral välja avaldusi üksikjuhtumite kohta; rõhutab ka vaikse diplomaatia vahendite 
olulisust inimõiguste kaitsjate kaitsmisel;

82. märgib positiivsena ära abi, mida EL osutab demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahendi kaudu inimõiguste kaitsjatele ja kodanikuühiskonnale kõikjal 
maailmas; rõhutab demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi kasutamise 
suurt tähtsust kõige suuremas ohus olevate inimõiguste kaitsjate kaitsmisel; rõhutab 
lisaks, et ohus olevate inimõiguste kaitsjate toetamisel tuleks võtta esmajoones arvesse 
tõhususe kriteeriume ja vältida ülearu rangeid tingimusi; palub komisjonil, Euroopa 
välisteenistusel ja ELi delegatsioonidel tagada, et inimõiguste kaitsjate jaoks 
kättesaadavaid vahendeid kasutatakse nõuetekohaselt;

Vabade ja õiglaste valimisprotsesside ja õigusriigi põhimõtte järgimise, sõltumatu 
kohtusüsteemi ja erapooletu juhtimise toetamine

83. peab kiiduväärseks kaheksat valimisvaatlusmissiooni ja kaheksat valimisekspertide 
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missiooni, mille EL 2014. aastal lähetas kõikjale maailmas; väljendab veel kord oma 
pooldavat arvamust ELi jätkuva valimisprotsesside toetamise kohta ning valimisega 
seotud abi osutamise ja siseriiklike vaatlejate toetamise kohta;

84. tuletab meelde, kui oluline on valimisvaatlusmissiooni aruannete ja soovituste 
nõuetekohased järelmeetmed kui võimalus suurendada nende mõju ja tugevdada ELi 
toetust demokraatlikele standarditele asjaomastes riikides;

85. soovitab ELil suurendada oma jõupingutusi eesmärgiga töötada välja laiahaardelisem 
demokratiseerimisprotsesside käsitlusviis, mille puhul on vabad ja õiglased valimised 
vaid üks mõõde, et aidata kõikjal maailmas tõeliselt kaasa demokraatlike 
institutsioonide tugevdamisele ja üldsuse usaldusele valimisprotsesside vastu;

86. märgib sellega seoses positiivsena ära teise põlvkonna demokraatia toetamise 
katseprojektidega alustamise 12 valitud ELi delegatsioonis 2014. aastal, lähtudes 
2009. aasta novembri nõukogu järeldustes ja 2012. aasta inimõiguste ja demokraatia 
tegevuskavas võetud kohustustest; rõhutab kindlalt, kui olulised on need katseprojektid 
suurema sidususe saavutamiseks demokraatia toetamisel ELi välispoliitika ja vahendite 
kaudu;

87. peab kiiduväärseks, et komisjon, Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid võtsid uues 
inimõiguste ja demokraatia tegevuskavas kohustuse teha kolmandates riikides 
valimiskomisjonide, parlamentaarsete institutsioonide ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega kindlamat ja järjepidevamat koostööd, et aidata kaasa nende 
mõjuvõimu suurendamisele ja seega demokraatlike protsesside tugevdamisele;

88. tuletab meelde, et kogemused ja õppetunnid, mis on saadud demokraatiale üleminekust 
laienemis- ja naabruspoliitika raames, võivad aidata teha kindlaks parimad tavad, mida 
võiks kasutada muude demokratiseerimisprotsesside toetamiseks ja tugevdamiseks 
kõikjal maailmas;

89. tuletab meelde, et korruptsioon ohustab inimõiguste võrdset kasutamist ja õõnestab 
demokraatlikke protsesse, nagu õigusriik ja õiglane kohtumõistmine; tuletab lisaks 
meelde, et ELil on ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni allkirjastamiseks 
ainupädevus;

90. väljendab oma arvamust, mille kohaselt peaks EL rõhutama kõikides oma 
dialoogiplatvormides kolmandate riikidega usaldusväärsuse, aruandekohustuse ning 
avalike asjade, riigi rahanduse ja avaliku vara nõuetekohase haldamise olulisust, nagu 
on sätestatud ÜRO korruptsioonivastases konventsioonis; soovitab ELil aidata 
kolmandatel riikidel järjepidevamalt ja süsteemsemalt korruptsiooniga võidelda, 
pakkudes eksperditeadmisi ja tuge sõltumatute ja tõhusate korruptsioonivastaste 
institutsioonide rajamisel ja tugevdamisel;

91. arvab, et EL peaks tugevdama oma jõupingutusi eesmärgiga edendada õigusriigi 
põhimõtet ja kohtusüsteemi sõltumatust mitmepoolsel ja kahepoolsel tasandil; julgustab 
ELi toetama kõikjal maailmas õiglast kohtumõistmist, aidates kaasa seadusandlike ja 
institutsiooniliste reformide protsessidele kolmandates riikides; lisaks julgustab ELi 
delegatsioone ja liikmesriikide saatkondi jätkama kohtuprotsesside süsteemset jälgimist 
eesmärgiga edendada kohtusüsteemi sõltumatust;
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* * *
92. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 
ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO 
Julgeolekunõukogule, ÜRO peasekretärile, ÜRO 70. Peaassamblee presidendile, ÜRO 
Inimõiguste Nõukogu presidendile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ning ELi 
delegatsioonide juhtidele.


