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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2019 ja Euroopan 
unionin toiminnasta tällä alalla
(2020/XXXX(INI))

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 8, 21 ja 23 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207 artiklan,

– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2016 esitellyn Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittisen globaalistrategian,

– ottaa huomioon YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja kestävän kehityksen Agenda 
2030 -toimintaohjelman,

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista 
ja siihen liitetyt, 25. toukokuuta 2000 hyväksytyt kaksi valinnaista pöytäkirjaa,

– ottaa huomioon 30. maaliskuuta 2007 tehdyn YK:n yleissopimuksen vammaisten 
henkilöiden oikeuksista,

– ottaa huomioon 22. joulukuuta 2018 hyväksytyn YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 
maailmanlaajuisesta kehotuksesta toteuttaa konkreettisia toimia rasismin, rotusyrjinnän, 
muukalaisvihamielisyyden ja suvaitsemattomuuden poistamiseksi kokonaan sekä 
Durbanin julistuksen ja toimintaohjelman täytäntöönpanosta ja niiden jatkotoimista,

– ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2019 hyväksytyn YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 2467 konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta väkivallasta,

– ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2019 tehdyn Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
yleissopimuksen nro 190 väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä,

– ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2019 annetun ILO:n satavuotisjulistuksen työn 
tulevaisuudesta,

– ottaa huomioon 16. elokuuta 2019 tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan YK:n 
ympäristöohjelman ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston välisestä yhteistyöstä,

– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 päivätyn ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan 
toimintasuunnitelman (2015–2019) – ”Ihmisoikeuksien säilyttäminen EU:n asialistan 
kärjessä” (JOIN(2015)0016), jonka neuvosto hyväksyi 20. heinäkuuta 2015, ja sen 
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kesäkuussa 2017 tehdyn väliarvioinnin (SWD(2017)0254),

– ottaa huomioon 18. helmikuuta 2019 hyväksytyt neuvoston päätelmät EU:n 
prioriteeteista YK:n ihmisoikeusfoorumeilla vuonna 2019,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2019 hyväksytyt neuvoston päätelmät sääntöihin 
perustuvaa monenvälisyyttä vahvistavasta EU:n toiminnasta,

– ottaa huomioon 15. heinäkuuta 2019 hyväksytyt neuvoston päätelmät EU:n 
prioriteeteista YK:ssa ja YK:n yleiskokouksen 74. istunnossa,

– ottaa huomioon 14. lokakuuta 2019 hyväksytyt neuvoston päätelmät demokratiasta,

– ottaa huomioon syrjimättömyydestä ulkoisessa toiminnassa annetut EU:n 
ihmisoikeussuuntaviivat, jotka neuvosto hyväksyi 18. maaliskuuta 2019,

– ottaa huomioon turvallista juomavettä ja sanitaatiota koskevat EU:n 
ihmisoikeussuuntaviivat, jotka neuvosto hyväksyi 17. kesäkuuta 2019,

– ottaa huomioon suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, 
epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä 
vuonna 2019 annetut tarkistetut EU:n politiikan suuntaviivat, jotka neuvosto hyväksyi 
16. syyskuuta 2019,

– ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2020 päivätyn komission yhteisen tiedonannon 
”Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma 2020–2024” 
(JOIN(2020)0005),

– ottaa huomioon EU:n vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta 
maailmassa 2019,

– ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2018 antamansa päätöslauselman maailman 
alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaamisesta, maakaappaukset mukaan lukien1,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta 
ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta 
tällä alalla2 sekä aiemmat päätöslauselmansa aiemmista vuosikertomuksista,

– ottaa huomioon kaikki työjärjestyksen 144 artiklan mukaisesti ihmisoikeuksien sekä 
demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista vuonna 2019 antamansa 
päätöslauselmat (niin kutsutut kiireelliset päätöslauselmat),

– ottaa huomioon Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon, joka vuonna 2019 myönnettiin 
Ilham Tohtille, joka on uiguurien ihmisoikeuksien puolustaja, taloustieteen professori, 
Kiinan uiguurivähemmistön oikeuksien puolestapuhuja ja poliittinen vanki Kiinassa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

1 EUVL C 118, 8.4.2020, s. 15.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0007.
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– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että vuonna 2019 vietetty EU:n perusoikeuskirjan 10. vuosipäivä on 
innoittanut unionia toteuttamaan määrätietoisesti toimia ihmisoikeuksien 
suojelemiseksi, edistämiseksi ja toteuttamiseksi niin sen rajojen sisällä kuin niiden 
ulkopuolellakin; toteaa, että tällä kertaa EU vahvisti sitoumuksensa olla jatkossakin 
vaikutusvaltainen toimija maailmassa ja säilyttää johtava asemansa demokratian ja 
ihmisoikeuksien maailmanlaajuisena puolustajana;

B. ottaa huomioon, että kaikissa lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 
30. vuosipäivän juhlallisuuksissa marraskuussa 2019 EU korosti sitoutuneensa 
laatimaan kattavan strategian lasten oikeuksista ja asettamaan ne EU:n politiikan 
keskiöön; toteaa, että parlamentti isännöi 20. marraskuuta 2019 tästä aiheesta 
konferenssia, jossa käsiteltiin esimerkiksi sellaisia kysymyksiä kuin lasten oikeuksien 
suojelun haasteet alati muuttuvassa digitaalisessa maailmassa, lasten oikeuksien 
täysimääräisen toteutumisen tiellä olevien esteiden poistaminen sekä aseellisten 
selkkausten muuttuva luonne ja niiden vaikutukset lasten tulevaisuuteen;

C. huomauttaa, että ensimmäisen kerran joulukuussa 2019 havaitun, maailmanlaajuiseksi 
pandemiaksi kehittyneen covid-19-taudin aiheuttamalla kriisillä, valtioiden sen johdosta 
toteuttamilla toimilla, sen aiheuttamilla vaikeuksilla sekä sen vaikutuksilla 
kansainvälisiin suhteisiin ja konflikteihin on pitkäkestoisia seurauksia kaikkiin 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyviin näkökohtiin;

D. toteaa, että pandemian aiheuttama kriisi on esimerkiksi johtanut siihen, että useimmissa 
maissa on toteutettu hätätoimia, jolloin on heikennetty vapauksia nauttia monia 
ihmisoikeuksia, aivan erityisesti liikkumis- ja kokoontumisvapauksia, tai otettu 
käyttöön uudenlaisia valvontakeinoja covid-19-taudin leviämisen estämiseksi; katsoo, 
että nämä toimet ovat oikeutetusti herättäneet kysymyksiä niiden tarpeellisuudesta, 
laillisuudesta, oikeasuhteisuudesta, syrjimättömyydestä ja kestosta, kun pyrkimyksenä 
on turvata perusvapaudet lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä;

E. huomauttaa, että pandemian aiheuttamassa maailmanlaajuisessa taantumassa 
hallituksille on tullut kiusaus toimia niin, että taloudellisen toiminnan piristäminen ja 
investointien houkutteleminen asetetaan etusijalle, jolloin ne ovat madaltaneet 
tavoitetasoaan poliittisten tavoitteiden ja normien osalta eräillä muilla osa-alueilla, 
kuten ihmisoikeuksien suojelun ja ilmastotoimien alalla;

Ihmisoikeudet ja demokratia: yleiset suuntaukset ja keskeiset haasteet

1. on ilahtunut niissä valtioissa covid-19-pandemian johdosta toteutetuista toimista, joissa 
oikeudet elämään ja terveyteen on asetettu etusijalle muihin tavoitteisiin nähden 
noudattaen periaatetta, jonka mukaan varotoimenpiteiden, sulkutoimet mukaan lukien, 
on mentävä taloudellisten näkökohtien edelle;

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan huolensa demokraattisten ja ihmisoikeusnormien 
heikentymisestä, jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; katsoo, että tämä 
taantuminen on tulosta lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja sosiaalisista 
seurauksista ja siitä, miten niitä on käytetty verukkeena valtion instituutioiden ja vaalien 
aikataulujen manipuloimiseen, ihmisoikeuksien puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai kansalaisyhteiskunnan edustajien toiminnan tukahduttamiseen 
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sekä perusvapauksien rajoittamiseen muissa kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien joutumisen silmätikuksi siksi, että niitä syytetään viruksen 
levittämisestä, ja digitaalisen teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan laajamittaisen 
käytön, jossa pandemiaa on pyritty hillitsemään jäljittämällä kansalaisten liikkeitä ja 
kajoamalla heidän yksityisiin tietoihinsa;

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin perusteella; pitää valitettavana, että yksittäiset 
ihmiset tai yhteisöt joutuvat suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien lausuntojen ja toimien 
kohteeksi; toteaa, että rasismi ja muukalaisviha ovat levinneet laajalle monissa maissa, 
ja pitää tätä mahdottomana hyväksyä;

4. korostaa, että ilmastonmuutos, ympäristön tuhoutuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen merkitsevät ihmisoikeuksille suunnatonta ja kasvavaa 
uhkaa, kun ne riistävät ihmisiltä perusoikeuden elämään, varsinkin maailmanlaajuisen 
nälänhädän pahentuessa, vedensaannin rajoitusten takia sekä useampien ihmisten 
kuollessa aliravitsemukseen ja yhä yleistyviin tauteihin; kehottaa kiinnittämään 
huomiota myös ilmastonmuutoksen rauhalle ja turvallisuudelle aiheuttamiin riskeihin, 
kun heikko ruokaturva ja vesipula voivat johtaa kilpailuun luonnonvaroista ja siten 
epävakauteen ja konflikteihin hauraissa valtioissa ja niiden välillä; korostaa, että vähiten 
kehittyneet maat ovat eniten alttiina ilmastonmuutokselle, sillä niillä on eniten 
vaikeuksia torjua sen tuhoisia vaikutuksia;

5. toteaa, että ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu sekä ilmasto- ja ympäristötoimet 
ovat yhteydessä toisiinsa, sillä varsinkin ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen oikeus 
tarjoaa oikeussuojakeinoja, joiden avulla voidaan korjata ilmastonmuutoksen 
aiheuttamia vahinkoja, toteuttaa toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja saattaa 
valtioita ja yrityksiä vastuuseen toiminnastaan, joka vaikuttaa ilmastonmuutokseen; 
korostaa tarvetta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että autetaan ympäristö- ja 
ilmastosyistä kotiseudultaan siirtymään joutuneita;

6. on erittäin huolestunut metsäkadosta varsinkin Amazonin alueella vuonna 2019, kun 
otetaan huomioon, että metsät hillitsevät ilmastonmuutosta sitomalla ja varastoimalla 
hiilidioksidia; korostaa, että alkuperäiskansat ovat usein olleet ensimmäisiä uhreja 
metsäkadossa, joka vaarantaa niiden oikeudet maahan ja mahdollisuuden saada 
käyttöönsä elintärkeitä resursseja;

7. on ilahtunut kansalaisten ja varsinkin nuorimpien kansalaisten kasvavista pyrkimyksistä 
ja joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on saada aikaan poliittinen ja yhteiskunnallinen 
muutos kohti ihmisoikeuksien kunnioittamista, demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kunnianhimoisempia ilmastotoimia 
ja parempaa ympäristönsuojelua; painottaa, että vuonna 2019 kaikilla alueilla 
maailmassa näitä pyrkimyksiä edistämään syntyi valtavia protestiliikkeitä, joissa 
asetettiin kyseenalaiseksi yhteiskuntien institutionaalinen ja taloudellinen järjestys ja 
kannatettiin tasapuolisemman globaalin yhteiskunnan kehittämistä;

8. pitää olennaisen tärkeänä, että poliittisella tasolla reagoidaan yhteiskuntien ja 
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yksittäisten ihmisten oikeutettuihin vaatimuksiin osana osallistavaa vuoropuhelua; 
tuomitsee etenkin lainvalvontaviranomaisten liiallisen voimankäytön kautta tapahtuvan 
rauhanomaisten liikkeiden tukahduttamisen, johon eräät hallitukset ovat maansa väestöä 
vastaan syyllistyneet demokraattisten äänten vaientamiseksi;

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, pelottelu ja 
sananvapauden rajoitukset ovat välineitä, joita edelleenkin käytetään järjestelmällisesti 
ympäri maailmaa ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja toimittajia vastaan; korostaa, että politiikassa on 
vallalla suuntaus kohti syvenevää nationalismia ja uskonnon väärinkäyttöä poliittisiin 
tarkoitusperiin ja että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen varsinkin ihmisoikeuksien 
puolustajia, naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia kohtaan;

10. painottaa, että EU:n toimielimillä on velvollisuus aktiivisesti tukea demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia puolustavia järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä; pitää tältä osin tärkeänä 
parlamentin toimintaa, jonka tavoitteena on tuoda näiden ääni kuuluviin ja saada 
toimintansa takia pidätetyt ihmisoikeuksien puolustajat vapautettua;

11. on erittäin huolissaan jatkuvasta sotien ja sotilaallisten konfliktien vitsauksesta, joka 
johtaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksien vakaviin 
loukkauksiin, varsinkin siviiliväestön joukkomurhiin ja pakkosiirtoihin; tuomitsee 
jyrkästi autoritaaristen valtioiden osallistumisen sijaissotiin ja korostaa, että poliittinen 
ratkaisu on kestävän rauhan edellytys; ilmaisee syvän huolensa kansainvälisten 
poliittisten jännitteiden kiristymisestä ja tietyillä maailman alueilla muiden kuin 
valtiollisten aseistettujen ryhmien ja terroristijärjestöjen lisääntyneestä toiminnasta sekä 
yhteisöjen välisen väkivallan noususta;

12. pitää valitettavana, että YK:n juhliessa 75-vuotispäiväänsä vuonna 2020 eräät 
hallitukset ovat lyhytnäköisyydessään ryhtyneet toiminnallaan horjuttamaan rauhaan, 
konfliktinratkaisuun ja ihmisoikeuksien suojeluun tähtääviä kansainvälisiä 
yhteistyöpyrkimyksiä, jotka perustuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen tarkoituksiin ja periaatteisiin, kansainväliseen oikeuteen, YK:n peruskirjaan 
ja Helsingin päätösasiakirjaan; arvostelee sitä, että demokraattisilta mailta puuttuu 
yhteinen kansainvälinen johtajuus, jonka turvin ne voisivat johdonmukaisesti puuttua 
ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden vakaviin loukkauksiin ja yhdistää 
voimansa ihmisoikeuksien, demokratian ja maailmanlaajuisiin sääntöihin perustuvien 
järjestelmien edistämiseksi;

13. suree maahantulijoiden ja pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa ja mainitsee 
esimerkkinä kaikkein heikoimmassa asemassa olevista erityisesti kotiseudultaan 
siirtymään joutuneet naiset, lapset ja vammaiset henkilöt; toteaa, että vuonna 2019 
maailmassa arvellaan olleen maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 3,5 prosenttia 
maailman väestöstä ja että kahden viime vuoden ajan muuttoliike on ollut laajamittaista; 
tuomitsee poliittiset toimenpiteet, joilla murennetaan maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä esille 
kielteisen suuntauksen, jossa maahantulijoiden ja pakolaisten ihmisoikeuksia 
puolustavia ja heille apua tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän työnsä kriminalisoidaan;

3 World Migration Report 2020 – Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf).

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
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14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut lisää 
näkyvyyttä ympäri maailmaa; korostaa kuitenkin, että kaikkialla maailmassa esiintyy 
edelleen sitkeästi sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja syrjintää, joiden taustalla ovat 
usein kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat naisten 
vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä taantua näissä 
oikeuksissa; korostaa näkyvää roolia, joka naisilla on heidän toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää valitettavana, että he ovat joutuneet maksamaan 
siitä kovan hinnan väkivallan muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista vakavista 
ihmisoikeusrikkomuksista vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen oikeuksista täytti 
30 vuotta, ja mainitsee esimerkkeinä lapsikaupan ja lasten hyväksikäytön, 
lapsisotilaiden käytön aseellisissa selkkauksissa sekä perheiden erottamisen ja lasten 
säilöönoton maahanmuuttoon liittyvistä syistä;

16. tuo esille syvän surunsa vuoden 2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja pommi-
iskuista, joiden kohteena olivat uskovat varsinkin pyhätöissä, ja tuomitsee tällaiset 
iskut; pitää hälyttävänä, että näiden hirvittävien tekojen yhteydessä syntyi 
vihakampanjoita, joita sitten lietsoivat eräät poliittiset johtajat ja terroristiryhmät, jotka 
haluavat evätä oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, uskonnon- tai 
vakaumuksenvapauteen;

Demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisen ja suojelun asettaminen EU:n ulkopolitiikan 
keskiöön

17. palauttaa mieliin, että SEU-sopimuksen 2 artiklan mukaisesti unionin perustana olevat 
arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen; korostaa, että näiden arvojen tunnetuksi tekeminen 
ulkoisessa toiminnassa edistämällä demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta on EU:n yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan keskiössä SEU-sopimuksen 21 artiklan ja unionin strategisen edun 
mukaisesti ja sen olisi heijastuttava tehokkaasti ja johdonmukaisesti kaikille osa-alueille 
unionin suhteissa EU:n ulkopuolisiin maihin;

18. korostaa Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission työn merkitystä pyrittäessä 
jatkuvasti lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden viranhaltijoiden tietoisuutta ja 
tietämystä ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n edustustoja ja niiden 
ihmisoikeusalan yhteyspisteitä noudattamaan johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, vierailla pidätettyjen aktivistien luona, seurata heidän 
oikeudenkäyntejään ja edistää heidän suojeluaan paikan päällä;

EU:n työ monenvälisellä tasolla

19. on ilahtunut siitä, että neuvosto on sitoutunut edistämään toimia, joilla reagoidaan 
covid-19-pandemian vaikutuksiin kehittämällä maailmanlaajuinen yhteistyö- ja 
vuoropuhelujärjestelmä ja edistämällä sääntöihin ja oikeuksiin perustuvaa 
monenvälisyyttä; korostaa näkemystään, että ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen 
oikeuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista vuoteen 2030 mennessä 
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koskevan sitoumuksen olisi oltava perustana kaikissa pandemian johdosta 
toteutettavissa toimissa; suosittaa, että EU jatkaa ponnistelujaan pitämällä yhteyttä 
maihin ja sidosryhmiin riippumatta siitä, onko niillä samat arvot kuin EU:lla, jotta 
voidaan ylläpitää tai kehittää kansainvälisiä normeja ihmisoikeuksien alalla;

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttavuutta 
soveltamalla neuvostossa määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; kehottaa 
jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä foorumeilla, 
sillä vain tällä tavoin unioni voi toimia johtavassa asemassa kansainvälisellä 
näyttämöllä ja käyttää vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan myönteisiä muutoksia ja 
tehostaakseen reagoimista globaaleihin haasteisiin, mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja ilmastoon liittyvät haasteet;

21. toistaa, että EU voi saada tunnustusta globaalilla näyttämöllä vain, jos sen keskeiset 
arvot ja erityisesti demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittamisen arvot 
ovat uskottavia sen ulkopuolella, ja toteaa, että tämä on mahdollista vain, jos EU 
varmistaa näitä asioita koskevien politiikkojensa sisäisen ja ulkoisen 
johdonmukaisuuden;

Ihmisoikeuksista vastaava EU:n erityisedustaja

22. on ilahtunut Eamon Gilmoren nimittämisestä 28. helmikuuta 2019 ihmisoikeuksista 
vastaavaksi EU:n erityisedustajaksi; kannustaa erityisedustajaa toteuttamaan 
diplomaattisia toimia, joilla lisätään EU:n ihmisoikeuspolitiikan vaikuttavuutta, 
vahvistetaan kansainvälisiä liittoumia ihmisoikeusagendan edistämiseksi ja saadaan 
keskustelukumppaneita eri puolilla maailmaa hyväksymään toimintalinjoja, jotka ovat 
demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja hyvää hallintotapaa koskevien 
korkeatasoisten vaatimusten sekä kansainvälisen oikeuden ja sen normien, erityisesti 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen rikosoikeuden normien, 
mukaisia; suosittaa myös, että erityisedustaja tehostaa toimia, joilla varmistetaan EU:n 
sisäinen johdonmukaisuus EU:n ihmisoikeuksia koskevan ulkopolitiikan määrittelyssä 
ja toteutuksessa; kehottaa EU:ta lisäämään erityisedustajan työn näkyvyyttä ja tekemään 
tästä tehtävästä pysyvän niin, että erityisedustajalla on valtuudet toimia omasta 
aloitteestaan, riittävät resurssit ja kykyä puhua julkisesti kertoakseen EU:n ulkopuolisiin 
maihin tehtyjen vierailujen tuloksista ja viestiä EU:n kannasta ihmisoikeuksiin 
liittyvissä asioissa;

Kansainväliset sopimukset

23. toistaa kehotuksensa sisällyttää ihmisoikeuslausekkeita järjestelmällisesti kaikkiin EU:n 
ja EU:n ulkopuolisten maiden välisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja panna ne 
asianmukaisesti täytäntöön sekä seurata niiden täytäntöönpanoa, myös mitattavissa 
olevilla vertailuarvoilla, parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa; korostaa, että 
näihin lausekkeisiin olisi sisällyttävä mekanismeja, joilla varmistetaan niiden tehokas 
täytäntöönpano, ja menettelyjä, joilla vahvistetaan selkeät ja uskottavat seuraamukset 
sopimuksen rikkomisesta, mukaan lukien sopimuksen voimassaolon keskeyttäminen tai 
viimeisenä keinona EU:n vetäytyminen sopimuksesta; suosittaa, että otetaan käyttöön 
ihmisoikeuksia koskevia riippumattomia seurantamekanismeja kauppasopimusten ja 
ulkomaisia sijoituksia koskevien sopimusten yhteydessä sekä riippumaton 
valitusmekanismi, jotta kansalaisilla ja paikallisilla sidosryhmillä olisi käytössään 
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tehokkaita oikeussuojakeinoja;

Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline

24. kehottaa toteuttamaan tuki- ja muita toimia demokratian ja ihmisoikeuksien 
edistämiseksi ja suojelemiseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön 
välineen puitteissa ja antamaan tähän määrärahoja unionin sitoumus- ja tavoitetasoa 
vastaavasti;

25. kehottaa komissiota seuraamaan naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön 
välineen tavoitteiden saavuttamista ja sisällyttämään tätä koskevaan 
vuosikertomukseensa luvun ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja välineen yleisiä 
tavoitteita koskevan 8 artiklan noudattamisesta välineestä rahoitusta saavissa 
kumppanimaissa; kehottaa komissiota ehdottamaan aiheellisia toimenpiteitä, mukaan 
lukien EU:n rahoituksen keskeyttäminen, jos välineen edunsaajat loukkaavat 
ihmisoikeuksia tai välineen periaatteita;

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma

26. on ilahtunut ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman 2020–
2024 hyväksymisestä; pitää valitettavana, että EUH ei ottanut asiaankuuluvasti 
huomioon parlamentin ja sen ihmisoikeuksien alivaliokunnan tarjousta osallistua 
aktiivisesti sen laatimiseen toimielinten välisen hyvän yhteistyön hengessä; kehottaa 
EUH:ta ja komissiota käymään jäsenneltyä ja säännöllistä vuoropuhelua parlamentin 
toimivaltaisten elinten kanssa uuden toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta, jotta 
parlamentti voi tehdä oman osuutensa toimintasuunnitelmaan sisältyvistä toimista, 
varsinkin parlamentaarisen diplomatian kautta, ja täyttää tehokkaasti 
valvontatehtävänsä; suosittaa ottamaan käyttöön vertailuarvoja ja edistymistä kuvaavia 
indikaattoreita, jotta toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa voidaan seurata 
tehokkaasti; kehottaa EUH:ta raportoimaan edistymisestä toimintasuunnitelman 
tavoitteiden saavuttamisessa suhteessa näihin vertailuarvoihin; pyytää EUH:ta 
toteuttamaan säännöllisesti jatkotoimia toimintasuunnitelman täytäntöönpanon kannalta 
merkityksellisten parlamentin päätöslauselmien ja keskustelujen johdosta;

Globaaleihin ihmisoikeus- ja demokratiahaasteisiin vastaaminen

Demokraattinen hallintotapa ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten laajentaminen

27. katsoo, että demokraattinen hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan kaventumisesta, julkisen vallan uskottavuuden 
murenemisesta ja yleistä etua puolustavien yhteisten organisaatioiden heikentymisestä; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin tukemaan demokraattisten 
instituutioiden rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia vaaliprosesseja ja samalla 
menemään tätä pidemmälle tarjoamalla enemmän tukea toimille, joilla edesautetaan ja 
käynnistetään demokraattista keskustelua, torjutaan eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja lujitetaan oikeuslaitosta;

Ilmastotoimet ja ihmisoikeudet
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28. toteaa, että ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu sekä ilmasto- ja ympäristötoimet 
ovat yhteydessä toisiinsa, sillä varsinkin ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen oikeus 
tarjoaa oikeussuojakeinoja, joiden avulla voidaan korjata ilmastonmuutoksen 
aiheuttamia vahinkoja, toteuttaa toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja saattaa 
valtioita ja yrityksiä vastuuseen toiminnastaan, joka vaikuttaa ilmastonmuutokseen;

29. tukee oikeusperustaista toimintamallia sellaisten ilmastotoimien vauhdittamiseksi, joilla 
varmistetaan julkinen osallistuminen ja oikeussuojan toteutuminen ilmastonmuutokseen 
liittyvien poliittisten päätösten tekemisessä, täytäntöönpanossa ja 
uudelleentarkastelussa;

EU:n lähestymistapa konflikteihin, vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista ja 
rankaisemattomuuden torjuntaan

30. tähdentää, että nykyaikaiset konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne kehittyvät 
sisäisesti kansallisella tai alueellisella tasolla, niihin liittyy monia osapuolia, mukaan 
lukien terroristijärjestöt ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on tuhoisia humanitaarisia 
seurauksia; kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin liittyviä toimiaan, puuttumaan 
niiden taustalla oleviin syihin, panostamaan konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia samanmielisten maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa, 
jotta voidaan rakentaa siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja laatia 
rauhansuunnitelmia, lisäämään naisten osallistumista rauhantyöhön ja antamaan 
lisätukea rauhanturvaamiseen tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille;

31. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan tiukasti YK:n asekauppasopimuksen vientiä ja 
vientilupahakemusten arviointia koskevan 7 artiklan määräyksiä sekä aseiden viennistä 
annettuja EU:n käytännesääntöjä kieltäytymällä aseiden siirroista, joista aiheutuisi se 
riski, että tuojavaltio saattaisi loukata vakavasti ihmisoikeuksia tai kansainvälistä 
humanitaarista oikeutta tai helpottaa tällaista loukkaamista;

32. toistaa vankkumattoman tukensa Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja kehottaa 
Rooman perussäännön sopimuspuolina olevia valtioita antamaan tuomioistuimelle 
asiaankuuluvat taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa toimeksiantoonsa kuuluvat 
tehtävät; pitää tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä erittäin valitettavina ja 
tuomitsee Yhdysvaltojen sen henkilöstöä ja varsinkin sen pääsyyttäjää vastaan 
määräämät henkilökohtaiset pakotteet, joita on mahdotonta hyväksyä; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman hirvittävimmistä rikoksista ja puolustamaan 
uhreja, joilla ei ole muita oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta jatkossakin suojelemaan 
tuomioistuimen riippumattomuutta ja puolueettomuutta hyökkäyksiltä, joiden 
tarkoituksena on estää kansainvälisen rikosoikeuden toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen perustamisesta;

33. on tyytyväinen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 2467 konflikteihin 
liittyvästä seksuaalisesta väkivallasta sekä sen naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevasta 
päätöslauselmasta 1325 alkaen kaikkiin muihin sen päätöslauselmiin, joissa se vahvistaa 
sitoutuneensa estämään seksuaalisen väkivallan käytön sodankäynnin ja terrorismin 
taktiikkana käyttämällä kaikkia käytettävissään olevia keinoja, mukaan lukien pakotteet 
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ja muut kohdennetut toimenpiteet siihen jatkuvasti syyllistyviä vastaan; pitää niin ikään 
myönteisenä sitä, että YK perusti 30. lokakuuta 2019 konflikteihin liittyvästä 
seksuaalisesta väkivallasta selvinneitä varten maailmanlaajuisen rahaston auttaakseen 
heitä saamaan hyvityksiä;

34. kehottaa hyväksymään ja panemaan täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
maailmanlaajuisen EU:n pakotemekanismin olennaisena osana EU:n olemassa olevaa 
ihmisoikeus- ja ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi pakotteiden 
kohdentamisen niihin, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista tai 
osallisina niissä; korostaa, että on tärkeää osoittaa sille riittävästi resursseja, jotta se 
voidaan panna tehokkaasti täytäntöön; kehottaa perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
komitean, johon parlamentti osallistuu;

35. antaa tunnustusta laittomia, summittaisia tai mielivaltaisia teloituksia käsittelevän YK:n 
erityisraportoijan Agnès Callamardin työstä ja panoksesta rankaisemattomuutta vastaan 
ja toteaa hänen joutuneen pelottelun ja uhkailun kohteeksi hänen tutkiessaan epäiltyjä 
laittomia teloituksia vuonna 2019;

Ihmisoikeuksien puolustajat

36. tuomitsee ihmisoikeuksien puolustajien murhat, mielivaltaiset pidätykset, kidutuksen, 
vainon, häirinnän ja etävalvonnan sekä heihin kohdistuneet mustamaalauskampanjat; 
toteaa erittäin huolestuneena, että vuonna 2019 murhattiin tai pahoinpideltiin monia 
maaoikeus- ja ympäristöaktivisteja, jotka olivat nousseet puolustamaan luonnonvaroja 
ja ihmisten oikeuksia elää turvallisessa ja terveessä ympäristössä;

37. kehottaa EU:n toimielimiä lujittamaan tukeaan ihmisoikeuksien puolustajille keskeisenä 
ja olennaisena osana ihmisoikeuksia koskevaa unionin ulkopolitiikkaa; korostaa, että 
poliittinen vuoropuhelu EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisten kanssa, 
oikeudenkäyntien tarkkailu, vierailut pidätettyinä olevien ihmisoikeuksien puolustajien 
luokse, uudelleensijoittamisen tukeminen ja julkiset kannanotot ovat tämän politiikan 
olennaisia täytäntöönpanovälineitä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan siten, että ne toimivat entistä yhtenäisemmin ja käyttävät näitä välineitä 
johdonmukaisesti ja yhtäpitävästi riippumatta siitä, mistä maasta on kyse, kun 
ihmisoikeuksien puolustajien oikeuksia on loukattu; korostaa parlamentin ja sen 
ihmisoikeuksien valiokunnan vuonna 2019 tekemää jatkuvaa työtä, jolla on tuettu 
ihmisoikeuksien puolustajia, Saharov-palkinnon saajat ja ehdokkaat mukaan lukien, ja 
kiinnitetty huomio heidän tilanteeseensa etenkin silloin, kun he ovat vaarassa tai heidän 
oikeuksiaan loukataan;

38. on ilahtunut siitä, että EU:n ihmisoikeuksien puolustajia varten perustaman 
ProtectDefenders.eu-mekanismin toimintaa jatkettiin marraskuussa 2019 vielä kolmeksi 
vuodeksi; korostaa tämän mekanismin merkitystä, kun otetaan huomioon 
ihmisoikeuksien puolustajien kasvavat tarpeet ja heillä olevat monenlaiset ongelmat; 
kehottaa lujittamaan tätä mekanismia ja arvioimaan sitä jatkuvasti uudelleen tarpeiden 
mukaisesti;

Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista 
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ulkosuhteissa koskevan kunnianhimoisen EU:n toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–
2025 (sukupuolten tasa-arvoa koskeva toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja lainsäädäntömuutoksia kansallisten oikeuskehysten 
mukauttamiseksi kansainvälisiin ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisiin 
sitoumuksiin, jotka koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa, 
ihmisoikeuksia puolustavien naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja kattavan 
seksuaalikasvatuksen tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

Lapsen oikeudet

40. kehottaa jälleen EU:ta ja sen jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään ja 
vuoropuheluaan EU:n ulkopuolisten maiden kanssa siten, että tavoitteena on 
peräänkuuluttaa lasten oikeuksien kunnioittamista kaikkialla maailmassa; kehottaa tältä 
osin EU:ta ja sen jäsenvaltioita työskentelemään yhdessä kumppanimaiden kanssa ja 
antamaan erityisesti virallisen kehitysavun puitteissa lisää taloudellisia resursseja, jotta 
voidaan vastata globaaleihin haasteisiin, jotka koskevat lasten terveyttä ja koulutusta, 
lapsityövoiman käytön lopettamista, väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön ja varhais- 
ja pakkoavioliittojen, lapsikaupan ja lasten hyväksikäytön torjuntaa sekä lasten 
värväyksen ja aseellisissa konflikteissa käytön, joiden uhriksi miljoonat lapset joutuvat, 
torjuntaa; on ilahtunut siitä, millaista huomiota EU:n toimet lasten oikeuksien 
suojelemiseksi ja edistämiseksi ovat saaneet lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 
30-vuotispäivän yhteydessä, ja toistaa komissiolle esittämänsä kehotuksen selvittää, 
miten EU oikeushenkilönä voi liittyä yleissopimukseen;

Vammaisten henkilöiden oikeudet

41. on ilahtunut vuonna 2019 toteutuneista vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn 
YK:n yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan ratifioinneista; painottaa, että on 
tärkeää ottaa täysin huomioon vammaisten henkilöiden erityistarpeet; kehottaa EU:ta 
sisällyttämään vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän torjumisen ulkosuhde- ja 
kehitysapupolitiikkaansa sekä edistämään yhtäläistä työmarkkinoille ja koulutukseen 
pääsyä samoin kuin edistämään ratkaisuja, jotka helpottavat vammaisten henkilöiden 
toimintaa yhteiskunnassa; pitää tärkeänä, että niin EU:n jäsenvaltiot kuin sen 
toimielimetkin panevat yleissopimuksen tosiasiallisesti täytäntöön, etenkin kun on kyse 
humanitaarista apua ja kansainvälistä yhteistyötä kaikissa asiaankuuluvissa EU:n 
politiikkatoimissa koskevista EU:n velvoitteista; korostaa syrjimättömyyden merkitystä 
ja tarvetta valtavirtaistaa uskottavasti yleisen esteettömyyden periaate ja varmistaa 
vammaisten henkilöiden kaikkien oikeuksien kunnioittaminen;

Homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden (hlbti) 
oikeudet

42. pitää valitettavana yhä eriytyneempää kehitystä yhtäältä niiden maiden, joissa pyritään 
parantamaan homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) oikeuksien suojelua varsinkin poistamalla homoseksuaalisuuden 
rangaistavuus, ja toisaalta niiden maiden välillä, joissa heikennetään näitä oikeuksia ja 
sallitaan vapaasti hlbti-henkilöiden vainoaminen, syrjintä ja leimaaminen; katsoo, että 
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henkilöihin heidän seksuaalisen suuntautumisensa perusteella kohdistuvat kielteiset 
käytännöt ja väkivallanteot eivät saa jäädä rankaisematta ja että ne on kitkettävä pois; 
kehottaa EU:ta ottamaan johtavan aseman hlbti-henkilöiden ihmisoikeuksien 
puolustamisessa ja näyttämään esimerkkiä seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan 
väkivallan ja syrjinnän torjumisessa sekä laatimaan uuden ja kunnianhimoisen hlbti+-
henkilöiden tasa-arvostrategian;

Alkuperäiskansat 

43. on erittäin huolissaan alkuperäiskansojen kärsimyksistä ja haavoittuvuudesta, jotka ovat 
seurausta ilmastonmuutoksesta ja covid-19-pandemiasta ja joita pahentaa se, että he 
ovat menettäneet maitaan ja elantoaan yritystoiminnan ja siihen liittyvien vahinkojen 
takia; pitää valitettavana, että alkuperäiskansoihin kohdistuu edelleen ympäri maailmaa 
laajalle levinnyttä ja järjestelmällistä syrjintää ja vainoa, mukaan lukien 
ihmisoikeuksien puolustajien pakkosiirrot, mielivaltaiset pidätykset ja tapot; suosittaa, 
että EU ja sen jäsenvaltiot sisällyttävät alkuperäiskansoja ja alkuperäiskansojen 
oikeuksista annettuun YK:n julistukseen sisältyviä oikeuksia koskevia viittauksia 
huolellisuusvelvoitetta koskeviin asiaankuuluviin ja kehitteillä oleviin kehyksiin ja että 
ne varmistavat, että EU:hun sijoittautuneet yritykset saatetaan vastuuseen, jos ne 
rikkovat velvoitteitaan;

44. kehottaa edelleen EU:ta, sen jäsenvaltioita ja niiden kumppaneita kansainvälisessä 
yhteisössä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan 
alkuperäiskansojen oikeuksien täysimääräinen tunnustaminen, suojelu ja edistäminen, 
niiden maihin, alueisiin ja resursseihin liittyvät oikeudet mukaan lukien; pitää 
myönteisenä työtä, jota kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt tekevät näiden 
asioiden parissa; toteaa jälleen, että on tarpeen luoda valitusmekanismi, jonka avulla 
voidaan tehdä valituksia EU:hun sijoittautuneiden yritysten toiminnasta johtuvista 
alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvistä loukkauksista ja väärinkäytöksistä; harkitsee 
alkuperäiskansoja käsittelevän pysyvän esittelijän nimittämistä parlamenttiin tavoitteena 
seurata alkuperäiskansojen ihmisoikeuksiin liittyvää tilannetta; kehottaa maita 
ratifioimaan 27. kesäkuuta 1989 tehdyn, alkuperäis- ja heimokansoja koskevan ILO:n 
yleissopimuksen nro 169 määräykset;

Rasismi, syrjintä, muukalaisviha ja suvaitsemattomuus

45. pitää myönteisenä, että neuvosto hyväksyi vuonna 2019 EU:n ihmisoikeussuuntaviivat 
syrjimättömyydestä ulkoisessa toiminnassa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
käyttämään kaikkia käytettävissään olevia välineitä sen varmistamiseksi, että rasismiin, 
syrjintään tai muukalaisvihaan perustuvista oikeuksien loukkauksista vastuussa olevat 
saatetaan vastuuseen teoistaan;

Ajatuksen-, omantunnon-, uskonnon- ja vakaumuksenvapaus

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden kohteeksi 
yksittäiset ihmiset ja ryhmät vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai vakaumuksensa 
takia, samoin kuin kaikista näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien rajoituksista; toistaa 
tukensa uskontoon tai vakaumukseen perustuvan väkivallan uhreille ja sitoutumisensa 
tällaisen väkivallan poistamiseen; suhtautuu myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen tiedonvaihtoon, jonka komission varapuheenjohtaja / 
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unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja käynnisti Brysselissä 
6. syyskuuta 2019; kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla huomiota niin 
uskonyhteisöjen sisäisiin kuin uskontojen välisiin suhteisiin; kehottaa tältä osin 
kehittämään EU:n tukea uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle paikallistasolla, jotta 
voidaan torjua ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämisen ja suojelun tavoitteet 
laajempaan kirjoon EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

Sananvapaus, tiedotusvälineiden vapaus ja oikeus tietoon

47. tuomitsee eräiden hallintojen ja viranomaisten pyrkimykset tuhota oikeudet 
sananvapauteen tai tiedotusvälineiden vapauteen tai rajoittaa näitä oikeuksia sillä 
laittomalla perusteella, että rajoitukset ovat tarpeen turvallisuuden tai kansanterveyden 
lujittamiseksi taikka terrorismin, kunnianloukkauksen, solvauksen tai jumalanpilkan 
torjumiseksi; muistuttaa, että sananvapauden tai tiedotusvälineiden vapauden rajoitusten 
on palveltava oikeutettua päämäärää kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklassa vahvistettujen kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti;

48. korostaa mediamaiseman jatkuvia muutoksia ja sosiaalisen median lisääntyvää käyttöä; 
painottaa, että tämä kehitys aiheuttaa haasteita ja riskejä, jotka liittyvät muun muassa 
sananvapauden loukkauksiin verkossa ja verkon ulkopuolella, sensuuriin, tietosuojaan, 
vihapuheeseen ja toimittajien turvallisuuteen; kehottaa komissiota tarkastelemaan 
sosiaalisen median yritysten toimintaperiaatteita ja käytäntöjä ja erityisesti niiden 
itsesääntelyvälineitä, joilla on seurauksia sananvapauden käytön kannalta 
maailmanlaajuisesti, ja esittämään tarvittaessa ehdotuksia toimintapolitiikan tai 
lainsäädännön muuttamiseksi;

Kuolemanrangaistus, kidutus ja muu kaltoinkohtelu

49. on ilahtunut vuonna 2019 tapahtuneesta myönteisestä kehityksestä, jossa poliittinen tuki 
kuolemanrangaistuksen säilyttämiselle heikkeni eräissä maissa, jotka eivät ole vielä 
lakkauttaneet sitä; pitää kuitenkin valitettavina joidenkin kansallisten 
oikeusviranomaisten ratkaisuja, jotka johtivat teloitusten lisääntymiseen aiempiin 
vuosiin verrattuna; kehottaa EU:ta edelleenkin tuomitsemaan järjestelmällisesti 
kuolemanrangaistuksen käytön ja toteuttamaan viestintäkampanjoita 
kuolemanrangaistusta vastaan ympäri maailmaa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
puolustamaan kuolemanrangaistuksen poistamista kaikilla kansainvälisillä foorumeilla 
ja hakemaan tälle kannalle mahdollisimman laajaa tukea;

50. toistaa sitoutuneensa kidutuksen kieltämiseen kaikkialla maailmassa, uhrien 
puolustamiseen ja kiduttajien saattamiseen vastuuseen teoistaan; on tyytyväinen siihen, 
että EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun 
julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä 
kysymyksissä on päivitetty; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ja muita maita, jotka eivät 
ole vielä ratifioineet kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan 
kohtelun tai rangaistuksen vastaista YK:n yleissopimusta, jonka 35-vuotispäivää 
vietettiin vuonna 2019, ratifioimaan sen; tunnustaa kansalaisjärjestöjen ja 
ihmisoikeuksien puolustajien merkityksen kidutuksen ja muun kaltoinkohtelun 
torjunnassa;
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Nykyajan orjuuden ja ihmiskaupan torjunta

51. peräänkuuluttaa vahvempia kansainvälisiä toimia, joilla puututaan nykyajan orjuuteen ja 
ihmiskauppaan, ja kehottaa ottamaan käyttöön uusia velvoitteita, joiden mukaan 
yritysten on toteutettava ennaltaehkäiseviä toimia ja tehtävä yhteistyötä viranomaisten 
kanssa, sekä parannuksia kriminaalipolitiikkaan ihmiskauppiaita ja nykyajan orjuuteen 
syyllistyviä tai siitä hyötyviä vastaan; kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä 
ratifioineet näiden vitsausten ja lapsityövoiman käytön torjumisen kannalta 
merkityksellisiä ILO:n yleissopimuksia, ratifioimaan ne;

Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet

52. kehottaa EU:ta lujittamaan toimiaan taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten 
oikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi kaikessa EU:n ulkopolitiikassa ja ulkoisessa 
toiminnassa, erityisesti hyödyntämällä tehokkaasti kansainvälisten sopimusten 
ihmisoikeuslausekkeita, työvoimaa koskevat määräykset mukaan lukien; pitää 
väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn ILO:n yleissopimuksen 
hyväksymistä myönteisenä ja toteaa, että se sisältää uusia ja sitovia kansainvälisiä 
työnormeja, jotka ovat olennaisen tärkeitä näiden vitsausten kitkemiseksi työelämästä ja 
uhrien suojelemiseksi;

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, jolla yritykset velvoitetaan aktiivisesti 
tunnistamaan, arvioimaan, estämään ja ilmoittamaan liiketoimintansa ja 
toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja jolla 
vahvistetaan yritysten hallintoelinten, yritysjohtajien ja yritysten johtohenkilöiden 
siviili- ja rikosoikeudellinen vastuu rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että tähän 
välineeseen sisällytetään erityisenä osana lakisääteinen huolellisuusvelvollisuus, jotta 
voidaan estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa;

Uudet teknologiat ja ihmisoikeudet

54. on huolestunut erilaisten datapohjaisten ja uuteen teknologiaan pohjautuvien välineiden 
käytöstä covid-19-pandemian johdosta toteutetuissa toimissa; korostaa, että niihin 
sisältyy riskejä, jotka liittyvät perusvapauksien käyttämiseen, vallan väärinkäyttöön ja 
kasvavaan haavoittuvuuteen kyberhyökkäyksille, jos käytössä ei ole tehokkaita teknisiä 
ja oikeudellisia suojatoimia; kehottaa EU:ta yksityisyyden ja tietosuojan alan johtavana 
globaalien normien laatijana ottamaan käyttöön uusia normeja ja parhaita käytäntöjä 
sekä EU:n sisäiseen käyttöön että ratkaisuiksi, joita voidaan jäljitellä ympäri maailman, 
jotta voidaan estää uusien datapohjaisten välineiden mahdolliset haittavaikutukset;

Maahantulijat ja pakolaiset

55. on erittäin huolestunut covid-19-pandemian suhteettomista kielteisistä vaikutuksista 
maahantulijoihin ja pakolaisiin; kehottaa hallituksia toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan huomioon 
maahantulijoiden ja pakolaisten haavoittuvuus ja suojelun tarve, solidaarisuuden ja 
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kumppanuuden periaatteiden mukaisesti sekä siten, että muuttoliikkeelle sallitaan 
riittäviä ja saavutettavissa olevia laillisia väyliä; korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla maailmassa;

56. kehottaa tältä osin EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia kohtelemaan 
pakolaisaseman saaneita hyväntahtoisesti ja huolellisuusvelvoitetta noudattaen sekä 
tulkitsemaan sääntöjä heidän edukseen ja tekemään perheenyhdistämistä koskevia 
pyyntöjä, jotta voidaan päästä eroon tilanteista, joissa pakolaiset joutuvat eroon 
lähisukulaisistaan, etenkin lapsista;

57. kehottaa lujittamaan ja joustavoittamaan EU:n tukea ja humanitaarista apua, jotta 
voidaan varmistaa naapurimaihin konflikteja, humanitaarisia kriisejä ja 
ihmisoikeusloukkauksia paenneiden pakolaisten asianmukainen suojelu;

Demokratiatuki

58. kehottaa EU:ta lisäämään tukeaan demokraattiselle kansalaisvaikuttamiselle, joka on 
lisääntynyt vuodesta 2019 populismin ja autoritaaristen hallintojen nousun myötä; 
korostaa tässä yhteydessä parlamentin toteuttamia demokratiatukitoimia, mukaan lukien 
vaalitarkkailu-, sovittelu-, koulutus- ja mentorointiohjelmat, jotka on mukautettava 
kumppanimaiden kehittyvään tilanteeseen;

°

° °

59. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n 
pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen 74. istunnon puheenjohtajalle, YK:n 
ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä EU:n 
edustustojen päälliköille.


