
RR\932363FI.doc PE504.207v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Istuntoasiakirja

A7-0130/2013

27.3.2013

MIETINTÖ
johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle 
Yhdistyneiden kansakuntien suojeluvastuun periaatteesta
(2012/2143(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Franziska Katharina Brantner



PE504.207v02-00 2/20 RR\932363FI.doc

FI

PR_INI_art121

SISÄLTÖ

Sivu

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE................3

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE B7-0191/2012 ..........................................14

KEHITYSYHTEISTYÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO.......................................................16

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS................................................20



RR\932363FI.doc 3/20 PE504.207v02-00

FI

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

Yhdistyneiden kansakuntien suojeluvastuun periaatteesta
(2012/2143(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esimerkiksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3 ja 21 artiklaan 
sisältyvät Euroopan unionin arvot, tavoitteet, periaatteet ja politiikat,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomion 9. joulukuuta 1948 tehdyn yleissopimuksen joukkotuhontana pidettävän 
rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi,

– ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 7. lokakuuta 2009 antaman 
päätöslauselman suojeluvastuusta (A/RES/63/308),

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston huhtikuussa 2006 
antaman päätöslauselman nro 1674 sekä turvallisuusneuvoston marraskuussa 2009 
antaman päätöslauselman nro 1894 siviilien suojelusta aseellisissa konflikteissa1,

– ottaa huomioon naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevat YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmat 1325 (2000) ja 1820 (2008), naisiin ja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen 
väkivallan torjumista aseellisissa konflikteissa koskevan YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1888 (2009), YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1889 (2009), 
jolla pyritään tiukentamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 
täytäntöönpanoa ja valvontaa, sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1960 
(2010), jolla luotiin mekanismi tiedon keräämiseen seksuaaliseen väkivaltaan aseellisessa 
selkkauksessa syyllistyneistä sekä heidän luetteloimiseensa,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 26. helmikuuta 2011 Libyasta antaman 
päätöslauselman 1970, jossa viitataan suojeluvastuuseen sekä sallitaan lukuisat muut kuin 
pakkokeinot julmuuksien leviämisen estämiseksi; ottaa huomioon YK:n 
turvallisuusneuvoston 17. maaliskuuta 2011 antaman päätöslauselman 1973 Libyan 
tilanteesta, ja toteaa, että tässä päätöslauselmassa annettiin jäsenvaltioille lupa toteuttaa 
kaikki tarvittavat toimet siviilien ja siviiliväestön asuttamien alueiden suojelemiseksi ja 
että siinä viitattiin ensimmäistä kertaa nimenomaisesti suojeluvastuun ensimmäiseen 
pilariin; toteaa, että sen jälkeen vastaavat viittaukset on sisällytetty YK:n 
päätöslauselmaan 1975 Norsunluurannikosta, YK:n päätöslauselmaan1996 Sudanista ja 
YK:n päätöslauselmaan 2014 Jemenistä,

1 S/RES/1674.
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– ottaa huomioon YK:n vuoden 2005 huippukokouksen päätösasiakirjan 138 ja 
139 kohdan1,

– ottaa huomioon väliintuloa ja valtiollista itsemääräämisoikeutta käsittelevän komitean 
(International Commission on Intervention and State Sovereignty) vuonna 2001 antaman 
raportin suojeluvastuun periaatteesta, uhkia, haasteita ja muutosta koskevan YK:n korkean 
tason paneelin vuonna 2004 antaman raportin ”A more secure world: our shared 
responsibility”2 sekä YK:n pääsihteerin vuonna 2005 antaman raportin ”In larger freedom: 
towards development, security and human rights for all”3,

– ottaa huomioon YK:n pääsihteerin laatimat raportit ja erityisesti sen raportit seuraavista 
aiheista: suojeluvastuun täytäntöönpano (2009)4, ennakkovaroitusjärjestelmä, arviointi ja 
suojeluvastuu (2010)5, alueellisten ja paikallisten järjestelyjen osuus suojeluvastuun 
täytäntöönpanossa (2011)6 sekä suojeluvastuusta ja sitä koskevasta oikea-aikaisesta ja 
määrätietoisesta toiminnasta (2012)7,

– ottaa huomioon YK:n pääsihteerin marraskuussa 2012 antaman YK:n toimia Sri Lankassa 
käsittelevän sisäisen tutkintaraportin, jossa tutkitaan kansainvälisen yhteisön 
epäonnistumista siviilien suojelussa humanitaaristen ja ihmisoikeuksia koskevien lakien 
laajamittaisilta rikkomisilta ja esitetään YK:n tulevia toimia koskevia suosituksia, jotta 
voidaan puuttua tehokkaasti vastaaviin tilanteisiin, joihin liittyy suuriin ihmisjoukkoihin 
kohdistuvia julmia rikoksia,

– ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 25. heinäkuuta 2012 antaman raportin “Strengthening 
the role of mediation in the peaceful settlement of disputes, conflict prevention and 
resolution”,

– ottaa huomioon Brasilian 9. syyskuuta 2011 YK:lle esittämän aloitteen suojelun 
vastuullisuudesta sekä käsitteen kehittämiseen ja edistämiseen liittyvistä näkökohdista 
(”Responsibility while protecting: elements for the development and promotion of a 
concept”),

– ottaa huomioon vuonna 2001 hyväksytyn Euroopan unionin ohjelman väkivaltaisten 
konfliktien estämiseksi (Göteborgin ohjelma) ja sen täytäntöönpanoa käsittelevät 
vuotuiset kertomukset,

– ottaa huomioon 25. toukokuuta 2010 hyväksytyt EU:n painopisteet YK:n yleiskokouksen 
65. istuntoa varten8,

– ottaa huomioon vuoden 2012 Nobelin rauhanpalkinnon, joka ei ole vain tunnustus EU:n 
historiallisesta panoksesta rauhan säilyttämiseen Euroopassa ja koko maailmassa vaan 

1 A/RES/60/1.
2 http://www.un.org/secureworld/report3.pdf
3 A/59/2005.
4 A/63/677.
5 A/64/864.
6 A/65/877-S/2011/393.
7 A/66/874-S/2012/578.
8 10170/10.
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vahvistaa myös odotuksia siitä, että EU pyrkii vastedes kansainvälisen oikeuden 
sääntöihin perustuvaan ja rauhanomaisempaan maailmanjärjestykseen,

– ottaa huomioon kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen1 sekä 
humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen2 ,

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2011 antamansa suosituksen neuvostolle YK:n 
yleiskokouksen 66. istunnosta3  sekä 13. kesäkuuta 2012 antamansa suosituksen 
neuvostolle YK:n yleiskokouksen 67. istunnosta4 ,

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman parlamentin kannasta 
YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoon5,

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman ”EU maailmanlaajuisena 
toimijana: sen rooli monenvälisissä järjestöissä”6,

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman Euroopan 
turvallisuusstrategiasta ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta7,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohdan ja 97 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan 
lausunnon (A7-0130/2013),

A. ottaa huomioon, että YK:n vuoden 2005 huippukokouksen päätösasiakirjassa annetaan 
ensimmäistä kertaa suojeluvastuun periaatteen yleinen määritelmä; ottaa huomioon, että 
YK:n huippukokouksen päätösasiakirjan 138 ja 139 kohdassa esitetty suojeluvastuun 
periaate on tärkeä askel kohti rauhanomaisempaa maailmaa, koska se velvoittaa valtiot 
suojelemaan kansalaisiaan kansanmurhalta, sotarikoksilta, etnisiltä puhdistuksilta ja 
rikoksilta ihmisyyttä vastaan ja velvoittaa lisäksi kansainvälisen yhteisön auttamaan 
valtioita tämän tehtävän hoitamisessa ja puuttumaan asiaan, jos ne eivät pysty 
suojelemaan kansalaisiaan näiltä neljältä mainitulta rikokselta ja loukkaukselta;

B. ottaa huomioon, että suojeluvastuun periaate perustuu kolmeen pilariin: i) kukin valtio on 
ensisijaisesti velvollinen suojelemaan omia kansalaisiaan kansanmurhalta, sotarikoksilta, 
etnisiltä puhdistuksilta ja rikoksilta ihmisyyttä vastaan, ii) kansainvälisen yhteisön on 
tuettava valtioita suojeluvastuun täytäntöönpanossa ja iii) kansainvälisen yhteisön on 
ryhdyttävä kollektiivisiin toimiin jos jokin valtio ei selvästi kykene suojelemaan 
kansalaisiaan tai syyllistyy itse mainittuihin rikoksiin;

C. toteaa, että kuten YK:n vuoden 2005 huippukokouksen päätösasiakirjaa edeltävässä 
suojeluvastuuta koskevassa asiakirjassa ja erityisesti väliintuloa ja valtiollista 

1 EUVL C 46, 24.2.2006, s. 1.
2  EUVL C 25, 30.1.2008, s. 1.
3  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0255.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0240.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0058.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0229.
7 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0075.
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itsemääräämisoikeutta käsittelevän komitean (Commission on Intervention and State 
Sovereignty) vuonna 2001 antamassa raportissa kehotettiin, suojeluvastuun periaatetta on 
täsmennetty sisällyttämällä siihen ennaltaehkäisyä koskeva vastuu, reagointivastuu ja 
jälleenrakennusvastuu väliintuloa ja valtiollista itsemääräämisoikeutta käsittelevän 
komitean raportin mukaisesti;

D. pitää myönteisenä suojeluvastuun periaatteen kehittämistä, koska siten selvennetään ja 
lujitetaan valtioiden velvoitteita varmistaa siviiliväestön suojelu; toteaa, että tämä 
kansainvälisen yhteisön epäonnistumisista Ruandassa vuonna 1994 syntynyt periaate on 
kansojen yhteisön selviytymisen kannalta ratkaiseva;

E. katsoo, että tämän oikeutetun voimankäytön on kyseisissä tapauksissa tapahduttava 
harkitusti, oikeasuhteisesti ja rajoitetusti;

F. toteaa, että suojeluvastuun periaatteen kehittäminen on tärkeä askel kohti kansanmurhan, 
sotarikosten, etnisten puhdistusten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ennakointia ja 
ehkäisemistä sekä niihin puuttumista ja kohti kansainvälisen oikeuden perusperiaatteiden, 
erityisesti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sekä kansainvälisten pakolais- ja 
ihmisoikeuslakien, noudattamista; katsoo, että kyseistä periaatetta pitäisi noudattaa 
mahdollisimman johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti ja että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi on ratkaisevan tärkeää, että ennakkovaroitus- ja arviointimenettelyt 
toteutetaan asianmukaisesti, harkitusti ja ammattimaisesti ja että voimankäyttöön 
turvaudutaan vasta viimeisenä keinona;

G. toteaa, että yli kymmenen vuotta suojeluvastuun käsitteen käyttöönoton jälkeen ja 
kahdeksan vuotta sen jälkeen, kun kansainvälinen yhteisö vahvisti suojeluvastuun 
periaatteen YK:n huippukokouksessa vuonna 2005, viimeaikaiset tapahtumat ovat jälleen 
osoittaneet, että kyseisen periaatteen kattamaan neljään rikokseen on tärkeää ja 
haasteellista puuttua oikea-aikaisesti ja määrätietoisesti ja että suojeluvastuu on 
määriteltävä tarkemmin sen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi ja suuriin 
ihmisjoukkoihin kohdistuvien julmuuksien estämiseksi;

H. katsoo, että suojeluvastuun periaatetta – ja erityisesti sen ennalta ehkäisevää ulottuvuutta – 
kehittämällä voidaan edistää kansainvälisiä toimia rauhanomaisemman maailman 
kehittämiseksi; toteaa, että monet suuriin ihmisjoukkoihin kohdistuvat julmat rikokset 
liittyvät väkivaltaisiin konflikteihin ja edellyttävät siten tehokkaiden valmiuksien luomista 
rakenteellista ja toimivaa konfliktienestoa varten, jotta voiman käyttöön viimeisenä 
keinona jouduttaisiin turvautumaan mahdollisimman harvoin;

I. toteaa, että kaikkien YK:n peruskirjan VI, VII ja VIII luvussa mainittujen keinojen, kuten 
muiden kuin pakkokeinojen sekä kollektiivisten toimien, käyttäminen on äärimmäisen 
tärkeää, jotta suojeluvastuun periaatetta voitaisiin kehittää edelleen ja jotta se olisi 
aiempaa oikeutetumpi;

J. katsoo, että tehokkain tapa ehkäistä konflikteja, väkivaltaa ja inhimillistä kärsimystä on 
edistää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista, oikeusvaltion periaatteiden 
noudattamista, hyvää hallintoa, ihmisten turvallisuutta, talouden kehitystä, köyhyyden 
poistamista, osallisuutta, sosioekonomisia oikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, 
demokraattisia arvoja ja käytäntöjä sekä taloudellisen epätasa-arvoisuuden vähentämistä;
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K. toteaa, että vuonna 2011 Libyassa toteutettu sotilaallinen väliintulo osoitti tarpeen 
selventää alueellisten ja paikallisten järjestöjen asemaa suojeluvastuun periaatteen 
soveltamisessa; toteaa, että kyseiset järjestöt voisivat toimia suojeluvastuun 
täytäntöönpanossa sekä toimien oikeuttajina että aktiivisina toteuttajina, mutta niillä ei 
useinkaan ole valmiuksia ja voimavaroja tätä varten;

L. katsoo, että ihmisoikeuksilla on keskeinen asema kansainvälisissä suhteissa;

M. toteaa, että on tarpeen muuttaa suojeluvastuun periaatetta koskevaa unionin 
lähestymistapaa, johon olisi otettava mukaan suojeluvastuun sisällyttäminen kaikkiin 
kehitysyhteistyötä, avun antamista ja kriisinhallintaa koskeviin unionin malleihin; toteaa, 
että tämän olisi perustuttava ohjelmiin, joihin jo sisältyy suojeluvastuun periaate;

N. katsoo, että suojeluvastuun periaatteen ennalta ehkäisevän osuuden johdonmukaisemmalla 
täytäntöönpanolla, välitystoimet ja varhaisessa vaiheessa toteutetut ennalta ehkäisevät 
diplomaattiset toimet mukaan luettuina, voitaisiin vähentää konfliktien ja väkivallan 
uhkaa ja auttaa estämään niiden laajentuminen, mikä vähentäisi osaltaan myös tarvetta 
turvautua kansainväliseen väliintuloon reagointivastuun nojalla; toteaa, että kaksiraiteinen 
diplomatia on tärkeä ennaltaehkäisevän diplomatian väline, jossa hyödynnetään 
sovittelupyrkimysten inhimillistä ulottuvuutta;

O. toteaa, että suojeluvastuun periaate on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä järjestelmä ja että 
sotilaallisten väliintulojen olisi oltava viimeinen keino tilanteissa, joissa sovelletaan 
suojeluvastuun periaatetta; toteaa, että suojeluvastuun periaatetta on sovellettava 
mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti diplomaattisten ja pitkän aikavälin toimien avulla, 
joissa keskitytään valmiuksien kehittämiseen ihmisoikeuksien, hyvän hallinnon, 
oikeusvaltion, köyhyyden vähentämisen ja koulutuksen ja terveydenhuollon 
painottamisen, koulutuksen ja kaupankäynnin kehittämisen avulla toteutettavan 
konfliktienehkäisyn, tehokkaan asevalvonnan ja laittoman asekaupan torjumisen ja 
varhaisvaroitusjärjestelmien tehostamisen aloilla; toteaa lisäksi, että on olemassa monia 
vaihtoehtoisia ei-sotilaallisia pakottamiskeinoja, kuten ennaltaehkäisevää diplomatiaa, 
sanktioita, tilivelvollisuusjärjestelmiä ja välitysmenettelyjä; katsoo, että EU:n on edelleen 
toimittava johtavassa asemassa konfliktien ehkäisyssä;

P. toteaa, että alueellisten järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä ulottuvuus 
suojeluvastuun periaatetta koskevassa työssä; katsoo, että siksi on vahvistettava 
ennaltaehkäisyä ja tehokkaiden toimintapolitiikkojen määrittelyä koskevia alueellisia 
valmiuksia edellä mainittujen neljän rikostyypin ehkäisemiseksi ja tunnistamiseksi; toteaa, 
että vuonna 2014 pidettävä EU:n ja Afrikan huippukokous tarjoaa hyvän tilaisuuden 
osoittaa tukea Afrikan unionin johtajia kohtaan ja edistää Afrikan osuutta suojeluvastuun 
periaatteen toteuttamiseen;

Q. ottaa huomioon, että toimivaa sovittelua koskevissa YK:n suuntaviivoissa tunnistetaan 
ongelma, että myös Kansainvälisen rikostuomioistuimen antamat pidätysmääräykset, 
sanktiointijärjestelmät sekä terrorismin torjuntaan tarkoitetut kansalliset ja kansainväliset 
toimet vaikuttavat siihen, miten jotkut konfliktin osapuolet voidaan osallistaa 
sovitteluprosessiin; ottaa huomioon, että välitöntä asioihin puuttumista vaativien rikosten 
määrittelyssä kansainvälisessä oikeudessa on edistytty merkittävästi Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen perustamisen jälkeen; toteaa, että näiden määritelmien täyttymisen 
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arviointiin tarkoitettua riippumatonta mekanismia ei edelleenkään ole olemassa, mikä on 
olennainen puute; toteaa, että Rooman perussäännön täytäntöönpano tehostaisi 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä; toteaa, että kaikki kansainväliseen yhteisöön 
kuuluvat valtiot eivät ole ratifioineet Rooman perussääntöä;

R. toteaa, että Kansainvälinen rikostuomioistuin ja suojeluvastuu liittyvät toisiinsa, koska 
kummankin tavoitteena on estää kansanmurhia, ihmisyyttä vastaan tehtyjä rikoksia ja 
sotarikoksia; toteaa, että suojeluvastuun periaatteella tuetaan yhtäältä Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen tavoitetta torjua rankaisemattomuutta pyrkimällä varmistamaan, että 
valtiot noudattavat oikeudellista vastuutaan, mutta se vahvistaa toisaalta myös 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen soveltamaa täydentävyysperiaatetta, jonka mukaan 
päävastuu syytteiden nostamisesta kuuluu valtioille;

S. katsoo, että Kansainvälisellä rikostuomioistuimella on rikosten torjunnan lisäksi tärkeä 
rooli myös valtioiden jälleenrakentamisessa ja sovittelumenettelyissä;

T. toteaa, että EU on aina edistänyt aktiivisesti suojeluvastuun periaatetta kansainvälisissä 
yhteyksissä; katsoo, että EU:n on vahvistettava asemaansa kansainvälisenä poliittisena 
toimijana ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden edistämisessä antamalla niille 
poliittista tukea myös omissa toimissaan;

U. toteaa, että myös EU:n jäsenvaltiot ovat tukeneet suojeluvastuun periaatetta mutta vain 
muutama jäsenvaltio on sisällyttänyt periaatteen kansallisiin asiakirjoihinsa;

V. toteaa, että viimeaikaiset kokemukset tietyistä kriiseistä, kuten Sri Lankan, 
Norsunluurannikon, Libyan ja Syyrian kriisistä, ovat osoittaneet, että edelleen on vaikeaa 
päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten voidaan varmistaa suojeluvastuun periaatteen 
oikea-aikainen ja tehokas täytäntöönpano ja löytää yhteinen poliittinen tahto sekä 
varmistaa tehokkaat valmiudet kansallisten tai paikallisten viranomaisten tai ei-
valtiollisten toimijoiden suorittamien kansanmurhien, etnisten puhdistusten ja ihmisyyttä 
vastaan tehtyjen rikosten ja niistä siviileille koituvien menetysten ehkäisemiseksi tai 
lopettamiseksi;

W. toteaa, että tilanteissa, joissa suojeluvastuun periaatetta sovelletaan, on erittäin tärkeää 
säilyttää ero sotilaallisten ja humanitaaristen toimijoiden valtuuksien välillä, jotta 
varmistetaan luottamus kaikkien humanitaaristen toimijoiden neutraaliuteen ja 
puolueettomuuteen ja vältetään todellisten avuntoimitusten ja lääkinnällisen tai minkä 
tahansa muunlaisen avun, edunsaajien luo pääsyn tai paikan päällä olevan humanitaarisen 
henkilökunnan henkilökohtaisen turvallisuuden vaarantuminen;

X. toteaa, että Brasilian tekemä aloite suojelun vastuullisuudesta on tervetullut lisä 
suojeluvastuun periaatteen toimeksiannon täytäntöönpanoon sovellettavien kriteerien 
kehittämiseen, mukaan luettuna soveltamisalan oikeasuhteisuus ja intervention kesto, 
seurausten tasapainoisuus, poliittisten tavoitteiden selvyys etukäteen ja intervention 
perusteita koskeva avoimuus; katsoo, että hyväksyttyjen toimeksiantojen seurantaa ja 
tarkistusmenettelyjä olisi vahvistettava muun muassa kansanmurhien ennaltaehkäisyä ja 
suojeluvastuun periaatetta käsittelevien YK:n pääsihteerin erityisneuvonantajien sekä 
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YK:n ihmisoikeusvaltuutetun avulla ja että ne olisi toteutettava oikeudenmukaisesti, 
harkitusti ja ammattimaisesti ilman poliittista asiaan puuttumista tai kaksinaismoraalia1;

Y. ottaa huomioon, että kansainvälisen yhteisön välitöntä asioihin puuttumista vaativien 
rikosten määrittelyssä kansainvälisessä oikeudessa on edistytty merkittävästi 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisen jälkeen; toteaa, että näiden 
määritelmien soveltamista koskevia riippumattomia arviointimekanismeja ei edelleenkään 
ole olemassa, mikä on olennainen puute;

Z. katsoo, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetulla on tärkeä rooli ajankohtaisia suuriin 
ihmisjoukkoihin kohdistuvia julmia rikoksia koskevan tietoisuuden lisäämisessä; katsoo, 
että YK:n ihmisoikeusneuvoston merkitys suojeluvastuun periaatteen täytäntöönpanossa 
kasvaa jatkuvasti, koska se voi antaa tiedonhankintavaltuuskunnille ja 
tutkintalautakunnille valtuudet neljää aiemmin mainittua rikosta ja loukkausta koskevien 
tietojen keräämiseksi ja arvioimiseksi ja sillä on yhä paremmat mahdollisuudet vedota 
suojeluvastuun periaatteeseen Libyan tai Syyrian tilanteen kaltaisissa kriiseissä;

AA.toteaa, että suojeluvastuun periaatteen kapea-alainen mutta syvällekäyvä täytäntöönpano 
rajoittaisi sen soveltamisen koskemaan vain neljää edellä mainittua suuriin joukkoihin 
kohdistuvaa julmaa rikosta ja loukkausta;

AB. katsoo, ettei suojeluvastuun periaatetta pitäisi soveltaa humanitaaristen hätätilanteiden ja 
luonnonkatastrofien yhteydessä; katsoo, ettei humanitaarisia toimia tulisi käyttää 
poliittisten toimien tekosyynä ja että kaikkien asianosaisten toimijoiden on kunnioitettava 
humanitaarista toimintaa;

AC. katsoo, että konfliktien jälkeisissä tilanteissa on tarjottava kokonaisvaltaista apua ja että 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia koskevan vastuuvelvollisuuden, kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden noudattamisen sekä rankaisemattomuuden torjunnan 
varmistaminen edellyttää lisätoimia;

1. suosittaa komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komissiolle, jäsenvaltioille ja 
neuvostolle, että

(a) EU:n sitoutuminen suojeluvastuuseen vahvistetaan uudelleen hyväksymällä 
neuvoston, Euroopan ulkosuhdehallinnon, komission ja Euroopan parlamentin yhdessä 
laatima toimielinten välinen suojeluvastuun periaatetta koskeva konsensus, johon 
sisältyy yhteisymmärrys suojeluvastuun periaatteen vaikutuksista EU:n ulkoisiin 
toimiin ja sen toimien ja välineiden mahdolliseen osuuteen kriisitilanteissa; tällöin on 
otettava huomioon myös sidosryhmien, mukaan luettuina kansalaisyhteiskunnan 
toimijat ja kansalaisjärjestöt, näkökohdat;

(b) lisätään komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta parlamentille vuosittain 
antamaan kertomukseen luku konfliktien ehkäisystä ja liennyttämisestä suojeluvastuun 

1 Pääsihteerin 25. heinäkuuta 2012 laatiman raportin "Responsibility to protect: timely and decisive response" 
(A/66/874-S/2012/578) 51 artikla..
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periaatetta soveltamalla; analysoidaan tässä luvussa suojeluvastuun periaatteen 
täytäntöönpanossa olennaisten välineiden ja hallintorakenteiden hyödyllisyyttä sekä 
mahdollista tarvetta tarkistaa niitä; tämä luku valmistellaan yhteistyössä 
ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan kanssa ja siinä otetaan huomioon 
konfliktien ehkäisyyn tai ihmisoikeuksien suojeluun liittyviä erityskysymyksiä 
koskevat parlamentin hyväksymät kannat; keskustellaan tuloksista parlamentin kanssa;

(c) sisällytetään suojeluvastuun periaate EU:n kehitysapuun; lisätään unionin ennalta 
ehkäisevän diplomatian, sovittelutoiminnan, kriisintorjunnan ja toimintavalmiuksien 
ammattimaisuutta erityisesti tiedonkeruun, tietojenvaihdon ja 
ennakkovaroitusjärjestelmien alalla sekä vahvistetaan niitä; parannetaan komission, 
neuvoston ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yksiköiden toimien koordinointia kaikkien 
suojeluvastuuseen liittyvien näkökohtien osalta sekä tiedotetaan parlamentille 
säännöllisesti suojeluvastuun periaatteen edistämiseksi tehdyistä aloitteista;

(d) varmistetaan riittävä politiikan suunnittelu, toimintasuunnitelmat ja valmiuksien 
kehittäminen yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa (YUTP), jotta unioni voi 
panna suojeluvastuun periaatteen täysimääräisesti täytäntöön tekemällä tiivistä 
kansainvälistä yhteistyötä YK:n ja alueellisten järjestöjen kanssa;

(e) kehitetään edelleen EU:n konfliktinesto- ja liennytysvalmiuksia oikeudellisten 
asiantuntijoiden, poliisiviranomaisten ja alueellisten analyytikoiden 
päivystysvalmiudet mukaan luettuina, sekä perustetaan riippumaton EU:n 
rauhaninstituutti, jonka tehtävänä on antaa EU:lle sovittelua, kaksiraiteista diplomatiaa 
sekä rauhan rakentamiseen ja konfliktien liennyttämiseen liittyvien parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa koskevia neuvoja ja parantaa niihin liittyviä EU:n valmiuksia; 
vahvistetaan EU:n ulkopoliittisten välineiden, erityisesti vakautusvälineen, ennalta 
ehkäisevää ulottuvuutta;

(f) vahvistetaan ennakkovaroitusjärjestelmän, poliittisen suunnittelun ja korkean tason 
päätöksenteon välisiä yhteyksiä Euroopan ulkosuhdehallinnossa ja neuvostossa;

(g) sisällytetään alue- ja maakohtaisiin strategia-asiakirjoihin järjestelmällisesti arvio 
kansanmurhaan, sotarikoksiin, etnisiin puhdistuksiin ja ihmisyyttä vastaan tehtyihin 
rikoksiin liittyvistä riskitekijöistä ja pyritään torjumaan niitä vuoropuhelussa sellaisten 
kolmansien maiden kanssa, joissa näiden rikosten ja loukkauksien uhka on olemassa;

(h) kehitetään EU:n edustustojen ja jäsenvaltioiden lähetystöjen kanssa tehtävää 
yhteistyötä ja niiden henkilöstön sekä siviili- ja sotilaallisiin tehtäviin osallistuvien 
henkilöiden koulutusta kansainvälisiä ihmisoikeuksia, humanitaarista oikeutta ja 
rikosoikeutta koskevissa kysymyksissä sekä sellaisten tilanteiden tunnistamisessa, 
joihin liittyy mahdollisesti jokin edellä mainituista neljästä rikoksesta ja 
loukkauksesta, muun muassa käymällä säännöllistä vuoropuhelua paikallisen 
kansalaisyhteiskunnan kanssa; varmistetaan, että EU:n erityisedustajat toteuttavat 
suojeluvastuuta aina kuin se on tarpeen ja ulotetaan ihmisoikeuksista vastaavan EU:n 
erityisedustajan valtuudet koskemaan myös suojeluvastuuseen liittyviä kysymyksiä; 
nimetään Euroopan ulkosuhdehallinnon sisältä sen nykyisten rakenteiden ja 
voimavarojen puitteissa suojeluvastuun periaatteesta vastaava yhteyspiste, jonka 
tehtävänä on esimerkiksi lisätä tietoisuutta suojeluvastuun vaikutuksista sekä 
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varmistaa huolestuttavissa tilanteissa oikea-aikainen tiedonkulku kaikkien 
asianosaisten toimijoiden välillä; kannustetaan perustamaan jäsenvaltioihin 
suojeluvastuun periaatteesta vastaavia kansallisia yhteyspisteitä; tehdään ennalta 
ehkäisevästä diplomatiasta ja sovittelusta ammattimaisempaa ja vahvistetaan sitä;

(i) aloitetaan EU:ssa sisäinen keskustelu Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston uudistamisesta ja vauhditetaan tätä keskustelua, koska 
turvallisuusneuvosto on ainoa kansainvälinen elin, joka voi laillisesti päättää 
suojeluvastuuseen perustuvasta väliintulosta ilman kohdevaltion suostumusta;

(j) osallistetaan ja koulutetaan kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen edustajia, 
jotka voisivat toimia epämuodollisen tai ”toisen raiteen” diplomatian tehtävissä ja näin 
edistää hyvien käytäntöjen vaihtoa tällä alalla;

(k) vahvistetaan yhteistyötä alueellisten ja paikallisten järjestöjen kanssa esimerkiksi 
tukemalla niiden suojeluvastuuseen liittyviä toimia ennaltaehkäisyn, valmiuksien 
kehittämisen ja tilanteeseen puuttumisen alalla;

(l) varmistetaan, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ratifioivat pikaisesti Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen perussääntöön tehtävät tarkistukset, joissa määritellään rikos 
nimeltä aggressio, koska rikostuomioistuimella voi olla tärkeä osuus suuriin 
ihmisjoukkoihin kohdistuvien julmien rikosten ehkäisyssä sekä toimissa 
vastuuvelvollisuuden takaamiseksi;

(m) vaaditaan sisällyttämään Kansainvälistä rikostuomioistuinta koskeva lauseke 
kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin ja harkitaan sellaisten maiden kanssa 
tehtyjen sopimusten tarkistamista, jotka eivät pane täytäntöön Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen antamia pidätysmääräyksiä;

(n) kannatetaan kaksiraiteista lähestymistapaa, eli edistetään suojeluvastuun periaatteen 
yleistä hyväksyntää sekä kannustetaan valtioita tukemaan ja avustamaan 
Kansainvälistä rikostuomioistuinta;

2. kannustaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa

(a) osallistumaan aktiivisesti voimassa oleviin kansainvälisiin ihmisoikeussäädöksiin ja 
Geneven yleissopimukseen nojautuen keskusteluun, jota käydään suojeluvastuun 
periaatteesta ja jonka tavoitteena on vahvistaa kansainvälisen yhteisön keskittymistä 
suojeluvastuun ennalta ehkäisevään osuuteen ja muiden kuin pakkokeinojen yleiseen 
soveltamiseen, ja laatimaan tätä tarkoitusta varten konkreettisen toimintasuunnitelman, 
johon sisältyy myös jälleenrakentamisvastuuta ja -tarvetta koskevia pohdintoja;

(b) edistämään suojeluvastuun periaatetta YK:ssa ja tekemään työtä sen yleistämiseksi 
olennaisena osana kollektiivista turvallisuusmallia, joka perustuu monenvälisyyteen ja 
YK:n ensisijaisuuteen ja liittyy Kansainvälisen rikostuomioistuimen vahvistamiseen; 
muistuttamaan, että suojeluvastuun periaatteeseen kuuluu myös rankaisemattomuuden 
torjumiseen liittyvä vastuu.
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(c) tukemaan YK:n pääsihteerin pyrkimyksiä elvyttää ja parantaa suojeluvastuun 
periaatteen vaikutusten ymmärtämistä sekä tekemään yhteistyötä muiden YK:n 
jäsenvaltioiden kanssa, jotka haluavat parantaa kansainvälisen yhteisön valmiuksia 
ehkäistä suojeluvastuun periaatteen piiriin kuuluvia suuriin ihmisjoukkoihin 
kohdistuvia julmia rikoksia ja puuttua niihin;

(d) pyytämään YK:n turvallisuusneuvostoa ottamaan huomioon Brasilian ehdotuksen 
suojelun vastuullisuudesta (”‘Responsibility while Protecting”) suojeluvastuun 
periaatteen mahdollisimman tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi ja vahinkojen 
minimoimiseksi sekä osallistumaan erityisesti suojeluvastuun periaatteen kolmannen 
pilarin täytäntöönpanoon sovellettavien kriteerien kehittämiseen, mukaan luettuna 
soveltamisalan oikeasuhteisuus ja väliintulon kesto, seurausten tasapainoisuus, 
poliittisten tavoitteiden selvyys etukäteen ja väliintulon perusteita koskeva avoimuus; 
koska tällaiset kriteerit kehittämällä voitaisiin saada suojeluvastuuseen nykyisin 
vastahakoisesti suhtautuvat maat vakuuttuneiksi sen sovellettavuudesta, vahvistamaan 
hyväksyttyjen toimeksiantojen seuranta- ja tarkistusmekanismeja myös 
kansanmurhien ehkäisyä ja suojeluvastuun periaatetta käsittelevien YK:n pääsihteerin 
erityisneuvonantajien ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun avulla sekä toteuttamaan nämä 
toimet oikeudenmukaisesti, harkitusti ja ammattimaisesti ilman poliittista asiaan 
puuttumista tai kaksinaismoraalia1;

(e) ottamaan yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kansainvälisten kumppanien kanssa opiksi 
suojeluvastuun periaatteen käytöstä Libyassa vuonna 2011 saaduista kokemuksista 
sekä tämänhetkisestä kyvyttömyydestä ryhtyä toimiin Syyriassa;

(f) ehdottamaan Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston viidelle pysyvälle 
jäsenelle, että nämä hyväksyvät vapaaehtoiset käytännesäännöt, joiden nojalla veto-
oikeuden käyttö rajoitetaan tapauksiin, joissa on kyse kansanmurhasta, sotarikoksista, 
etnisestä puhdistuksesta tai rikoksista ihmisyyttä vastaan;

(g) luomaan yhteydet EU:n alueellisiin kumppaneihin, jotta alueellisten ja paikallisten 
järjestöjen rooli suojeluvastuun periaatteen soveltamisessa voitaisiin määrittää 
selkeämmin;

(h) tekemään töitä sen puolesta, että suojeluvastuun periaatteesta tulee kansainvälisen 
oikeuden alalle uusi sääntö, jonka soveltamisalan YK:n jäsenvaltiot määrittivät YK:n 
huippukokouksessa vuonna 2005;

(i) ilmoittamaan turvallisuusneuvostolle, että nyt muotoutumassa olevan suojeluvastuuta 
koskevan normin vakiinnuttaminen kansainvälisen oikeuden säännöksi ei rajoittaisi 
neuvoston päätösvaltaa;

(j) auttamaan vahvistamaan sovittelua, kaksiraiteista diplomatiaa sekä uusien konfliktien 
rauhanomaiseen ratkaisemiseen sekä konfliktien liennyttämiseen ja 
ennakkovaroitusjärjestelmiin liittyvien parhaiden käytäntöjen, kuten YK:n poliittisen 
asioiden osaston sovittelutoiminnan tukiyksikön käytäntöjen, vaihtoa koskevia 

1 YK:n pääsihteerin 25. heinäkuuta 2012 laatiman raportin "Responsibility to protect: timely and decisive 
response" (A/66/874-S/2012/578) 51 artikla..
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sääntöjä ja valmiuksia YK:n tasolla; vahvistamaan kansanmurhien ehkäisyn 
erityisneuvonantajan ja suojeluvastuun erityisneuvonantajan toimintaa; ottamaan 
ihmisoikeusneuvoston mukaan suojeluvastuun periaatetta koskevaan keskusteluun;

(k) varmistamaan yhteistyössä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joilla on paikka YK:n 
turvallisuusneuvostossa, ja kaikkien kansainvälisten kumppanien kanssa, että kaikki 
suojeluvastuun periaatteen mahdolliset uudet muutokset ovat täysin yhdenmukaisia 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kanssa, sekä tukemaan kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden täysipainoista noudattamista ja seuraamaan sitä tulevissa 
tapauksissa, joissa sovelletaan suojeluvastuun periaatetta;

(l) pohtimaan EU:n yhteistä edustusta turvallisuusneuvostossa sekä YK:n valtuuttamien 
YUTP-operaatioiden rahoittamista yhteisön talousarviosta;

(m)osallistamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1325 ja 1820 mukaisesti 
naisia, naisjohtajat ja naisryhmät mukaan luettuina, huomattavasti suuremmassa 
määrin kaikkeen konfliktien ennaltaehkäisyyn, liennyttämiseen ja ratkaisemiseen;

(n) tekemään YK:n kanssa yhteistyötä sen puolesta, että suojeluvastuun periaatteen 
täytäntöönpano ja rankaisemattomuuden torjunta liitetään selvästi toisiinsa 
suojeluvastuun periaatteen soveltamisalaan kuuluvien vakavimpien rikosten osalta;

3. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa

(a) esittämään Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnalle kolmen kuukauden kuluessa 
tämän suosituksen antamisesta konkreettisen toimintasuunnitelman parlamentin 
ehdotuksiin liittyvistä jatkotoimenpiteistä sekä askeleista kohti suojeluvastuun 
periaatetta koskevan yhteisymmärryksen saavuttamista;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja tiedoksi 
komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja 
jäsenvaltioille.
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EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE B7-0191/2012

työjärjestyksen 121 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Yhdistyneiden kansakuntien suojeluvastuun periaatteesta (R2P)

Frieda Brepoels
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vuoden 2005 huippukokouksen 
päätösasiakirjan 138 ja 139 kohdan,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston huhtikuussa 2006 antaman julkilausuman 
(S/RES/1674),

– ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 15. syyskuuta 2009 esittämän raportin 
suojeluvastuun täytäntöönpanosta,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 7. lokakuuta 2009 antaman päätöslauselman 
suojeluvastuusta (A/RES/63/308),

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 17. maaliskuuta 2011 antaman 
päätöslauselman Libyasta (1973), jossa ensimmäistä kertaa sallittiin voiman käyttö maata 
kohtaan nimenomaisella viittauksella suojeluvastuuseen ja jonka jälkeen vastaavat 
viittaukset on sisällytetty päätöslauselmaan Norsunluurannikosta (1975), Sudanista (1996) 
ja Jemenistä (2014),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan 1 kohdan,

A. ottaa huomioon, että YK:n huippukokouksen päätösasiakirjan 138 ja 139 kohdassa 
asetetaan samanaikaisesti valtioille velvoite suojella kansalaisiaan julmuuksilta ja 
kansainväliselle yhteisölle velvoite reagoida asianmukaisesti, jos valtiot eivät pysty 
suojelemaan kansalaisiaan kansanmurhalta, sotarikoksilta, etnisiltä puhdistuksilta ja 
rikoksilta ihmisyyttä vastaan sellaisina kuin ne kuuluvat kansainvälisen 
sotarikostuomioistuimen tuomiovallan piiriin;

B. ottaa huomioon, että käsite perustuu kolmeen pilariin: ensimmäisen pilarin muodostaa 
valtioiden suojeluvastuu, toisen kansainvälinen apu ja valmiuksien rakentaminen 
valtioiden avuksi ja kolmannen oikea-aikainen ja päättäväinen kollektiivinen reagointi, jos 
ensimmäinen ja toinen pilari eivät toimi;
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C. ottaa huomioon, että suojeluvastuun määritelmää on edelleen täsmennetty siten, että 
puhutaan velvollisuudesta ehkäistä, velvollisuudesta reagoida ja velvollisuudesta 
jälleenrakentaa;

D. ottaa huomioon, että tuoreet kokemukset eri kriiseistä osoittavat, että toisen pilarin 
mukaisten kansainvälisten ponnistelujen osalta on saavutettu vaihtelevia tuloksia;

E. ottaa huomioon, että ensimmäinen esimerkki maailmanlaajuisista kolmannen pilarin 
mukaisista pyrkimyksistä – YK:n turvallisuusneuvoston hyväksymä Naton sotilaallinen 
puuttuminen Libyan tilanteeseen – on säästänyt runsaasti ihmishenkiä mutta myös 
selkeästi korostanut suojeluvastuun käsitteeseen liittyviä kysymyksiä, jotka kaipaavat 
hienosäätöä;

F. katsoo, että YK:n suojeluvastuun periaatteen käyttöönotto edustaa tärkeää askelta kohti 
rauhanomaisempaa maailmaa vahvistamalla yleismaailmallisten ihmisoikeusnormien ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista, jos siitä voidaan tehdä riittävän 
legitiimi ja säännelty, jotta voidaan poistaa, joidenkin hallitusten epäilyt siitä, että sitä 
voidaan käyttää muiden maiden asioihin sekaantumisen välineenä;

1. suosittelee, että neuvosto:

(a) hienosäätävät suojeluvastuun käsitettä yhteistyössä muiden sellaisten valtiollisten 
toimijoiden kanssa, jotka haluavat parantaa kansainvälisen yhteisön valmiuksia torjua 
julmuuksia, kuten Brasilian esittämä BRICS-ehdotus ”Responsibility while 
Protecting”,

(b) luovat perustan toimielinten väliselle ”R2P-yhteisymmärrykselle”, jonka neuvosto, 
Euroopan ulkosuhdehallinto, komissio ja Euroopan parlamentti hyväksyvät yhdessä;

(c) tekevät kaiken voitavansa kehittääkseen edelleen ennaltaehkäisevää diplomatiaa ja 
välitystoimintaa sekä EU:n että YK:n tasolla ja kehittääkseen työkaluja, joita YK voi 
käyttää,

(d) tarkistavat politiikan suunnittelua ja valmiuksien kehittämistä EU:n yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) puitteissa tavoitteena luoda EU:lle 
valmiuksia, jotka vastaavat YK:n tarvetta tarjota parempaa ihmisoikeuksien suojelua 
ja estää sodat ja julmuudet;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle.



PE504.207v02-00 16/20 RR\932363FI.doc

FI

19.2.2013

KEHITYSYHTEISTYÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO

ulkoasiainvaliokunnalle

suosituksesta neuvostolle YK:n suojeluvastuun periaatteesta (R2P)
(2012/2143(INI))

Valmistelija: Michael Cashman

EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. ottaa huomioon naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevat YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmat 1325 (2000) ja 1820 (2008), naisiin ja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen 
väkivallan torjumista aseellisissa konflikteissa koskevan YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1888 (2009), YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1889 (2009), 
jolla pyritään tiukentamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 
täytäntöönpanoa ja valvontaa, sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1960 
(2010), jolla luotiin mekanismi tiedon keräämiseen seksuaaliseen väkivaltaan aseellisessa 
selkkauksessa syyllistyneistä sekä heidän luetteloimiseensa;

2. pitää myönteisenä suojeluvastuun periaatetta koskevan käsitteen kehittämistä, joka 
selventää ja lujittaa valtioiden olemassa olevia velvoitteita varmistaa siviiliväestön 
suojelu; korostaa, että tämä kansainvälisen yhteisön epäonnistumisista Ruandassa vuonna 
1994 lähtöisin oleva käsite on kansojen yhteisön selviytymisen kannalta ratkaiseva;

3. muistuttaa kuitenkin, että kansainvälinen humanitaarinen oikeus muodostaa ensisijaisen 
säännöstön aseellisten konfliktien aikana ja että kansainvälisen yhteisön olisi keskityttävä 
sen täytäntöönpanon parantamiseen; tähdentää, että vaikka suojeluvastuun periaate ei ole 
oikeudellinen käsite, se perustuu kansainväliseen oikeuteen ja että siinä keskitytään 
kapeasti neljään rikostyyppiin joko aseellisissa konflikteissa tai rauhan aikana: 
joukkotuhonta, sotarikokset, etninen puhdistus ja rikokset ihmisyyttä vastaan; painottaa 
tarvetta sisällyttää vahva sukupuolten tasa-arvon näkökulma suojeluvastuun 
periaatteeseen;
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4. korostaa tarvetta muuttaa suojeluvastuun periaatetta koskevaa unionin lähestymistapaa, 
johon olisi otettava mukaan suojeluvastuun sisällyttäminen kaikkiin kehitysyhteistyötä, 
humanitaarista apua ja kriisinhallintaa koskeviin unionin malleihin ja sellaisten ohjelmien 
hyödyntäminen, joihin jo sisältyy suojeluvastuun periaate;

5. toistaa, että tilanteissa, joissa suojeluvastuun periaatetta sovelletaan, on erittäin tärkeää 
säilyttää ero sotilaallisten ja humanitaaristen toimijoiden valtuuksien välillä, jotta 
turvataan kaikkien humanitaaristen toimijoiden neutraalius ja puolueettomuus ja vältetään 
todellisten avuntoimitusten ja lääkinnällisen tai minkä tahansa muunlaisen avun, 
edunsaajien luo pääsyn ja paikan päällä olevan humanitaarisen henkilökunnan 
henkilökohtaisen turvallisuuden vaarantaminen;

6. korostaa, että suojeluvastuun periaate on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä järjestelmä ja että 
sotilaallisten väliintulojen olisi oltava viimeinen keino suojeluvastuun periaatteen 
soveltamista koskevissa tilanteissa; kehottaa turvautumaan suojeluvastuun periaatteeseen 
mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti diplomaattisten ja pitkän aikavälin toimien avulla, 
joissa keskitytään valmiuksien kehittämiseen ihmisoikeuksien, hyvän hallinnon, 
oikeusvaltion, köyhyyden vähentämisen ja koulutuksen ja terveyden painottamisen, 
koulutuksen ja kaupankäynnin kehittämisen avulla toteutettavan konfliktienehkäisyn, 
tehokkaan asevalvonnan ja laittoman asekaupan torjumisen ja varhaisvaroitusjärjestelmien 
tehostamisen aloilla; muistuttaa lisäksi, että on olemassa monia ei-sotilaallisia 
pakkovaihtoehtoja, kuten ennaltaehkäisevää diplomatiaa, sanktioita, 
tilivelvollisuusjärjestelmiä ja sovinnonvälitystä; korostaa, että EU:n on edelleen toimittava 
johtavassa asemassa konfliktien ehkäisyssä;

7. ottaa huomioon, että ihmisten turvallisuus on kehityksen edellytys, ja korostaa näin ollen, 
että suojeluvastuun periaatteen noudattamista koskevat sitoumuksemme olisi sisällyttävä 
sitoumuksiimme saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet ja mikä tahansa vuoden 2015 
jälkeinen kehys; toteaa, että tähän sisältyy kaikkien sellaisten käytössämme olevien 
välineiden käyttö, joilla pyritään vahvistamaan demokraattisia instituutioita, vähentämään 
köyhyyttä ja edistämään kestävää kehitystä;

8. muistuttaa, että alueellisten järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa 
suojeluvastuun periaatteen noudattamisessa; kehottaa sen vuoksi vahvistamaan 
ennaltaehkäisyä ja tehokkaiden toimintapolitiikkojen määrittelyä koskevia alueellisia 
valmiuksia edellä mainittujen neljän rikostyypin ehkäisemiseksi; toteaa, että vuonna 2014 
pidettävä EU:n ja Afrikan tuleva huippukokous tarjoaa hyvän tilaisuuden osoittaa tukea 
Afrikan unionin johtajia kohtaan ja edistää Afrikan osuutta suojeluvastuun periaatteen 
noudattamisessa;

9. korostaa, että suojeluvastuun periaate on sisällytettävä unionin toimiin 
rauhanrakentamisessa ja konfliktin jälkeisissä vaiheissa siten, että käsitteen säilyminen 
voidaan varmistaa;

10. kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa, jäsenvaltioita ja kansainvälisiä 
kumppaneita ottamaan opiksi suojeluvastuun periaatteen käytöstä Libyassa vuonna 2011 
saadusta kokemuksesta sekä tämänhetkisestä kyvyttömyydestä ryhtyä toimiin Syyriassa, 
jotta voidaan edistää suojeluvastuun periaatteen soveltamisen johdonmukaisuutta 
erityistapauksissa;
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11. kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa, YK:n turvallisuusneuvoston jäseninä 
olevia EU:n jäsenvaltioita sekä kaikkia kansainvälisiä kumppaneita varmistamaan, että 
kaikki suojeluvastuun periaatetta koskevan käsitteen mahdolliset uudet muutokset ovat 
täysin yhdenmukaisia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kanssa, sekä tukemaan 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden täysipainoista noudattamista ja seuraamaan sitä 
tulevissa tapauksissa, joissa sovelletaan suojeluvastuun periaatetta;

12. kehottaa EU:ta edistämään suojeluvastuun periaatetta YK:ssa ja tekemään työtä sen 
yleistämiseksi olennaisena osana kollektiivista turvallisuusmallia, joka perustuu 
monenvälisyyteen ja Yhdistyneiden kansakuntien ensisijaisuuteen ja liittyy 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen vahvistamiseen; muistuttaa, että suojeluvastuun 
periaatteeseen kuuluu myös rankaisemattomuuden torjumiseen liittyvä vastuu.



RR\932363FI.doc 19/20 PE504.207v02-00

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 19.2.2013

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

26
0
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, 
Leonidas Donskis, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Michał 
Tomasz Kamiński, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, 
Norbert Neuser, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle 
Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice 
Tirolien, Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Philippe Boulland, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Enrique 
Guerrero Salom, Isabella Lövin, Gesine Meissner, Bart Staes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (187 art. 2 kohta)

George Lyon



PE504.207v02-00 20/20 RR\932363FI.doc

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 21.3.2013

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

38
5
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Arnaud 
Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Anna 
Ibrisagic, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, 
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas 
Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, 
Ulrike Lunacek, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-
Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ioan Mircea Paşcu, 
Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, 
Sophocles Sophocleous, Charles Tannock, Inese Vaidere

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Emine Bozkurt, Andrew Duff, Hélène Flautre, Kinga Gál, Barbara 
Lochbihler, Emilio Menéndez del Valle, Jean Roatta, Indrek Tarand, 
Janusz Władysław Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (187 art. 2 kohta)

Michael Cashman, Claudio Morganti, Czesław Adam Siekierski


