
 

AM\892509ET.doc  PE483.130v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

14.2.2012 B7-0071/1 

Muudatusettepanek  1 

Frank Vanhecke 

fraktsiooni EFD nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

ÜRO Inimõiguste Nõukogu 19. istungjärku käsitlev parlamendi seisukoht 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et UNHRC on üldistele 
inimõigustele spetsialiseerunud 
ainulaadne platvorm ja inimõigustega 
tegelev erifoorum ÜRO süsteemis; 
arvestades, et inimõiguste nõukogule on 
usaldatud tähtis ülesanne tugevdada 
inimõiguste edendamist, kaitsmist ning 
austamist kogu maailmas; 

E. arvestades, et UNHRC on ÜRO 
inimõiguste komisjoni järeletulija, ning et 
seda institutsiooni on tõsiselt kritiseeritud 
selle eest, et ta nõustus oma liikmeks 
võtma riike, kus rikutakse inimõigusi ning 
samuti selle eest, et ta ei reageerinud 
inimõiguste rikkumisele kogu maailmas; 
arvestades, et inimõiguste kaitsjate 
seisukohast vaadatuna on UNHRC jätnud 
suurelt jaolt reageerimata enamikele 
kriisidele inimõiguste vallas ning samuti 
olukordadele, kus jätkuvalt ja pidevalt 
rikutakse inimõigusi; arvestades, et selle 
põhjuseks on sama struktuuriprobleem – 
nimelt asjaolu, et inimõiguste rängas 
rikkumises süüdi olevatel riikidel 
lubatakse kuuluda UNHRCsse, samuti 
võib põhjuseks pidada UNHRC 
selektiivsust ja politiseerumist;  
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. väljendab heameelt, et sel istungjärgul 
nimetatakse demokraatliku ja õiglase 
rahvusvahelise korra edendamise sõltumatu 
ekspert, tõe, õigluse, heastamise ja 
mittekordumise tagamise eriraportöör, 
Süüria inimõiguste olukorra eriraportöör 
ning Sudaani inimõiguste olukorra 
sõltumatu ekspert; võtab teadmiseks 
aruanded, mille eriraportöörid esitavad 
muu hulgas inimõiguste olukorra kohta 
Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis, 
Iraanis ja Birmas, samuti piinamise ja muul 
julmal, ebainimlikul või alandaval viisil 
kohtlemise või karistamise ning usu- ja 
veendumuste vabaduse kohta; palub 
liikmesriikidel neis aruteludes aktiivselt 
osaleda; 

3. väljendab heameelt, et sel istungjärgul 
nimetatakse demokraatliku ja õiglase 
rahvusvahelise korra edendamise sõltumatu 
ekspert, tõe, õigluse, heastamise ja 
mittekordumise tagamise eriraportöör ning 
Süüria inimõiguste olukorra eriraportöör; 
teisalt on seisukohal, et UNHRC ei 
reageerinud piisavalt Sudaani olukorrale; 
peab eriti kahetsusväärseks, et UNHRC ei 
ole volitanud Sudaani inimõiguste 
olukorra sõltumatut eksperti jälgima 
kõikjal selles riigis jätkuvaid inimõiguste 
ränga rikkumise juhtumeid ning nende 
kohta aru andma, ning et selle asemel 
keskendutakse suutlikkuse arendamisele; 
võtab teadmiseks aruanded, mille 
eriraportöörid esitavad muu hulgas 
olukorra kohta Korea 
Rahvademokraatlikus Vabariigis, Iraanis ja 
Birmas, samuti piinamise ja muul julmal, 
ebainimlikul või alandaval viisil 
kohtlemise või karistamise ning usu- ja 
veendumuste vabaduse kohta; palub 
liikmesriikidel neis aruteludes aktiivselt 
osaleda; 
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5. kordab taas üleskutset ELi 
liikmesriikidele seista aktiivselt vastu 
igasugustele katsetele kahandada 
inimõiguste universaalsuse, lahutamatuse 
ja vastastikuse sõltuvuse põhimõtte 
tähtsust, ning ergutada UNHRCd pöörama 
diskrimineerimisele võrdsel määral 
tähelepanu vaatamata sellele, kas 
diskrimineerimine toimub soo, rassi, 
vanuse, seksuaalse sättumuse, usuliste 
veendumuste või tõekspidamiste alusel; on 
seisukohal, et inimõigusi, seksuaalset 
sättumust ja soolist identiteeti käsitleva 
17. juuni 2011. aasta resolutsiooni 
A/HRC/RES/17/19 järelmeetmed peaksid 
olema konkreetsed ja püsivad; 

5. kordab taas üleskutset ELi 
liikmesriikidele seista aktiivselt vastu 
igasugustele katsetele kahandada 
inimõiguste universaalsuse, lahutamatuse 
ja vastastikuse sõltuvuse põhimõtte 
tähtsust, ning ergutada UNHRCd pöörama 
diskrimineerimisele võrdsel määral 
tähelepanu vaatamata sellele, kas 
diskrimineerimine toimub soo, rassi, 
vanuse, seksuaalse sättumuse, usuliste 
veendumuste või tõekspidamiste alusel; 
mõistab sellega seoses samuti hukka 
süsteemse ja pideva vägivalla kristlaste 
vastu Egiptuses ja Indoneesias, ning 
palub ELi ja tema liikmesriike võtta need 
küsimused kindlasti UNHRC päevakorda 
ja muuta suhted nende riikidega sõltuvaks 
selles valdkonnas tehtud edusammudest; 
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8. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
läbivaatamisprotsess ei ole toonud kaasa 
rangemaid liikmesuse kriteeriume seoses 
inimõiguste küsimustes võetud kohustuste 
ja saavutatud tulemustega; kordab oma 
nõudmist konkurentsil põhinevate 
valimiste kohta kõikides piirkondlikes 
rühmades, soovitab ELil ja tema 
liikmesriikidel väljendada selget vastuseisu 
piirkondlike rühmade esitatavatele 
eelnevalt kokkulepitud kandidaatide 
nimekirjadele ning näidata selles 
küsimuses eeskuju; 

8. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
UNHRC liikmete hulgas on sellised riigid 
nagu Hiina, Kuuba ja Saudi Araabia, kus 
toimuvad kogu maailma kõige rängemad 
inimõiguste rikkumised; juhib sellega 
seoses tähelepanu asjaolule, et eelmisel 
aastal korraldas Hiina inimõiguste 
kaitsjate vastu viimaste aastakümnete 
kõige jõhkrama surveaktsiooni; peab 
kahetsusväärseks asjaolu, et 
läbivaatamisprotsess ei ole toonud kaasa 
rangemaid liikmesuse kriteeriume seoses 
inimõiguste küsimustes võetud kohustuste 
ja saavutatud tulemustega; rõhutab sellega 
seoses, et UNHRC liikmed peaksid 
järgima kõige kõrgemaid inimõiguste 
alaseid standardeid, tegema inimõiguste 
küsimuses täies ulatuses koostööd ja 
olema arvukate inimõiguste alaste 
konventsioonide osalised; on arvamusel, 
et UNHRC kandidaatriikide ja 
liikmesriikide hulgast tuleb välja arvata 
riigid, kus toimuvad rängad inimõiguste 
rikkumised, samuti riigid, kes on 
allkirjastanud alla poole inimõiguste 
alastest dokumentidest ning riigid, kes ei 
tee erimenetlustes arvestatavat koostööd; 
kordab oma nõudmist konkurentsil 
põhinevate valimiste kohta kõikides 
piirkondlikes rühmades, soovitab ELil ja 
tema liikmesriikidel väljendada selget 
vastuseisu piirkondlike rühmade 



 

AM\892509ET.doc  PE483.130v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

esitatavatele eelnevalt kokkulepitud 
kandidaatide nimekirjadele ning näidata 
selles küsimuses eeskuju; on arvamusel, et 
seoses liikmesusega tuleks New Yorgis või 
Genfis korraldada kandidaatriikide ja 
nende valimislubaduste kohta 
kuulamised, ning et UNHRC peaks välja 
töötama menetluse selliste vabatahtlikult 
võetud kohustuste ja lubaduste täitmisel 
tehtud edusammude kontrollimiseks; 
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37. kinnitab veel kord oma seisukohta, et 
erimenetlused on ÜRO inimõiguste 
süsteemi keskmes ja et UNHRC 
usaldusväärsus ja tulemuslikkus rajaneb 
asjaomaste menetluste täielikul 
rakendamisel ja UNHRC koostööl 
volitatud esindajatega; 

37. kinnitab veel kord oma seisukohta, et 
erimenetlused on ÜRO inimõiguste 
süsteemi keskmes ja et UNHRC 
usaldusväärsus ja tulemuslikkus rajaneb 
asjaomaste menetluste täielikul 
rakendamisel ja UNHRC koostööl 
volitatud esindajatega; peab 
kahetsusväärseks, et mõned valitsused, 
kaasa arvatud UNHRCsse kuuluvate 
riikide valitsused ei tee erimenetlustes 
koostööd, ning et UNHRC ei võta neid 
selle eest vastutusele, kuigi 
toimimisjuhendis on see küsimus selgelt 
sätestatud; peab kahetsusväärseks, et 
UNHRCs ei arutata piisavalt 
erimenetluste aruannete sisu; avaldab 
sellega seoses arvamust, et riigi 
koostöövalmidust tuleks hinnata 
erimenetluste ja riigi vaheliste suhete 
alusel lähtuvalt statistikast, mis puudutab 
riikide reageerimist kirjades sisalduvatele 
väidetele või erimenetluste poolt taotletud 
visiitide puhul; rõhutab, et dialoog 
erimenetluste aruannete kohta peaks 
olema palju interaktiivsem;  
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