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20. tuletab meelde, et 
õiguskaitseametnikud peavad oma 
ülesannete täitmisel austama ja kaitsma 
inimväärikust ning hoidma alal ja tagama 
kõigi isikute inimõigusi; rõhutab, et 
politseijõudude peamine ülesanne on 
tagada kodanike turvalisus ning 
meeleavalduste rahumeelne läbiviimine; 
mõistab hukka õiguskaitseasutuste 
vägivaldse ja ebaproportsionaalse 
sekkumise rahumeelsetesse 
meeleavaldustesse; kutsub liikmesriike üles 
tagama, et õiguskaitseasutused kasutavad 
jõudu alati seaduslikult, proportsionaalselt, 
ainult vajaduse korral ja viimase abinõuna 
ning et selle juures säästetakse inimelusid 
ja austatakse inimeste füüsilist 
puutumatust; kutsub asjaomaseid riiklikke 
asutusi üles tagama, et arvatavaid või 
väidetavaid ebaproportsionaalse jõu 
kasutamise juhtumeid uuritakse 
läbipaistvalt, erapooletult, sõltumatult ja 
tulemuslikult ning et süüdlased ei jää 
karistamata; tuletab meelde, et 
õiguskaitseasutused vastutavad täielikult 
oma ülesannete täitmise ning asjaomase 
õigus- ja tegevusraamistiku järgimise eest;

20. tuletab meelde, et 
õiguskaitseametnikud peavad oma 
ülesannete täitmisel austama ja kaitsma 
inimväärikust ning hoidma alal ja tagama 
kõigi isikute inimõigusi; rõhutab, et 
politseijõudude peamine ülesanne on 
tagada kodanike turvalisus ning õigus 
rahumeelsetele meeleavaldustele; mõistab 
hukka nii õiguskaitseasutuste vägivaldse ja 
ebaproportsionaalse sekkumise 
rahumeelsetesse meeleavaldustesse kui ka 
vägivaldsete meeleavaldajate rünnakud 
politseiametnike vastu; kutsub liikmesriike 
üles tagama, et õiguskaitseasutused 
kasutavad jõudu alati seaduslikult, 
proportsionaalselt, ainult vajaduse korral ja 
viimase abinõuna ning et selle juures 
säästetakse inimelusid ja austatakse 
inimeste füüsilist puutumatust; kutsub 
asjaomaseid riiklikke asutusi üles tagama, 
et arvatavaid või väidetavaid 
ebaproportsionaalse jõu kasutamise 
juhtumeid uuritakse läbipaistvalt, 
erapooletult, sõltumatult ja tulemuslikult 
ning et süüdlased ei jää karistamata; tuletab 
meelde, et õiguskaitseasutused vastutavad 
täielikult oma ülesannete täitmise ning 
asjaomase õigus- ja tegevusraamistiku 
järgimise eest; tunnistab sellega seoses, et 
kuigi esineb üksikuid väärkäitumise 
juhtumeid, on ELi politseiametnikud 
maailmas esirinnas nii oma väljaõppe kui 
ka seaduse ja inimõiguste austamise 
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32. väljendab suurt muret seoses 
korduvate teadetega, et mõnes 
liikmesriigis on õiguskaitseametnikud 
sundinud sisserändajaid jõuga tagasi 
pöörduma; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles seda küsimust uurima 
ning võtma tõhusaid meetmeid tagamaks, 
et sellised poliitikameetmed ja tavad 
kaotatakse, muu hulgas tagades, et 
olemasolevad riiklikud inimõigustega 
tegelevad institutsioonid (ombudsmanid, 
inimõigustega tegelevad riiklikud 
asutused, riigi ennetusasutused) saavad 
teha ELi ja rahvusvaheliste organite 
(Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik, 
piinamise ja ebainimliku või alandava 
kohtlemise või karistamise tõkestamise 
Euroopa Komitee, rassismi ja sallimatuse 
vastu võitlemise Euroopa komisjon, 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet) toel 
piirikontrolli üle sõltumatut järelevalvet 
ning tagades, et ELi raha ei kasutata 
põhiõiguste rikkumiste põlistamiseks; 
palub komisjonil ja liikmesriikidel täita 
rahvusvahelist ja ELi õigust, sh Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta sätteid ning luua 
ulatusliku raamistiku, et võimaldada 
seadustatud rännet ja mitte sundida 
migrante kasutama ebaseadusliku rände 
kanaleid;

32. võtab teadmiseks Euroopa 
Inimõiguste Kohtu 13. veebruari 2020. 
aasta otsuse, milles märgitakse, et 
rändajatel ei ole õigust kaitsele massilise 
väljasaatmise eest, kui nad otsustavad 
siseneda riiki ebaseaduslikult1; palub 
komisjonil ja liikmesriikidel täita 
rahvusvahelist ja ELi õigust, sh Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta sätteid;

_______________________
1 Kohtuasi N.D. ja N.T. vs. Hispaania (taotlused nr 
8675/15 ja 8697/15).
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34. rõhutab, et elude päästmine on 
juriidiline kohustus, mis tuleneb 
rahvusvahelisest ja ELi õigusest; mõistab 
hukka mõnes liikmesriigis 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
üksikisikute vastu suunatud hirmutamise, 
vahistamised ja kriminaalmenetlused, 
mille põhjus on humanitaarabi andmine 
rändajatele, kelle elu on ohus; kutsub 
liikmesriike üles tagama, et 
humanitaarabi andmist ei 
kriminaliseeritaks kooskõlas välismaalase 
üle riigipiiri ebaseaduslikku toimetamist 
tõkestava ÜRO protokolliga;

34. rõhutab, et elude päästmine on 
juriidiline kohustus, mis tuleneb 
rahvusvahelisest ja ELi õigusest; mõistab 
hukka teatavate aktivistide ja 
valitsusväliste organisatsioonide tegevuse, 
millega lõppkokkuvõttes võidakse 
tahtlikult või tahtmatult hõlbustada 
ebaseaduslikku üle piiri toimetamist; 
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