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B8-0188/2017 

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 

istunnoissa vuonna 2017 

(2017/2598(RSP)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan, 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n 

ihmisoikeusyleissopimukset ja niihin liitetyt valinnaiset pöytäkirjat, 

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 YK:n 

ihmisoikeusneuvoston perustamisesta, 

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan, 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoista, 

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2016 neuvostolle antamansa suosituksen Yhdistyneiden 

kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta1, 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa 

vuonna 2016 antamansa kiireelliset päätöslauselmat Etiopiasta, Pohjois-Koreasta, 

Intiasta, Krimistä, Hongkongista, Kazakstanista, Egyptistä, Kongon demokraattisesta 

tasavallasta, Pakistanista, Hondurasista, Nigeriasta, Gambiasta, Djiboutista, 

Kambodžasta, Tadžikistanista, Vietnamista, Malawista, Bahrainista, Myanmarista, 

Filippiineistä, Somaliasta, Zimbabwesta, Ruandasta, Sudanista, Thaimaasta, Kiinasta, 

Brasiliasta, Venäjästä, Tiibetistä, Irakista, Indonesiasta, Keski-Afrikan tasavallasta, 

Burundista, Nicaraguasta, Kuwaitista ja Guatemalasta, 

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta 

ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta 

tällä alalla2, 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan 

sekä 18, 21, 27 ja 47 artiklan, 

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle antaman 

vuosikertomuksen 2015, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan, 

A. katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden edistäminen ja turvaaminen ovat 

osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0317. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0502. 
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yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä; katsoo, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen 

olisi valtavirtaistettava EU:n kaikilla politiikanaloilla; 

B. toteaa, että ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa EU on vahvasti sitoutunut YK:n 

elimiin; 

C. toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston varsinaiset istunnot, erityisraportoijien 

nimittäminen, yleistä määräaikaisarviointia (UPR) koskeva mekanismi ja joko 

maakohtaisia tilanteita tai aihekohtaisia kysymyksiä käsittelevät erityismenettelyt 

vaikuttavat kaikki osaltaan ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen 

edistämiseen ja kunnioittamiseen; 

YK:n ihmisoikeusneuvosto 

1. pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin ja hänen 

toimistonsa tekemään työtä; pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 

roolia edistettäessä kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeusmekanismien välistä 

yhteistyötä ja selvitettäessä tapoja lisätä alueellisten järjestelyjen merkitystä suhteessa 

yleismaailmallisiin ihmisoikeusnormeihin; 

2. katsoo, että ihmisoikeusneuvoston vaikuttavuus ja uskottavuus ovat riippuvaisia sen 

jäsenten aidosta sitoutumisesta kaikkien maiden kaikkien ihmisten suojeluun kaikilta 

ihmisoikeusloukkauksilta noudattaen kansainvälisiä ihmisoikeusyleissopimuksia, joilla 

edistetään yleismaailmallisuutta, puolueettomuutta, objektiivisuutta, 

valikoimattomuutta, rakentavaa vuoropuhelua ja yhteistyötä; 

3. kehottaa valtioita antamaan ihmisoikeusneuvoston riippumattomille asiantuntijoille, 

erityisraportoijille ja ihmisoikeusvaltuutetun toimiston asiantuntijoille mahdollisuuden 

tutkia väitettyjä ihmisoikeusloukkauksia ja osallistua rakentavalla tavalla tilanteen 

ratkaisuun, noudattamaan sitoutumistaan ihmisoikeusyleissopimuksiin ja toimimaan 

täydessä yhteistyössä ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen, myös yleistä 

määräaikaisarviointia (UPR) koskevan mekanismin, kanssa; kannustaa kaikkia valtioita 

toteuttamaan konkreettisia toimia UPR-suositusten noudattamiseksi ja puutteiden 

korjaamiseksi ottamalla käyttöön täytäntöönpano- ja seurantamekanismin sekä 

kansallisia toimintasuunnitelmia ja kansallisia koordinointimekanismeja; 

4. toteaa jälleen, että on tärkeää varmistaa jäsenvaltioiden aktiivinen ja johdonmukainen 

osallistuminen YK:n ihmisoikeusmekanismeihin ja erityisesti kolmannen komitean, 

yleiskokouksen ja ihmisoikeusneuvoston toimintaan sen uskottavuuden parantamiseksi; 

Aihekohtaiset painopistealat 

5. korostaa valtiosta riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen ja ihmisoikeuksien 

puolustajien merkitystä ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa; painottaa, että 

ihmisoikeuksia ja perusvapauksia on suojeltava niiden kaikissa ilmentymismuodoissa, 

myös uusien teknologioiden yhteydessä; on ihmisoikeusneuvoston tavoin huolissaan 

tiedoista, joiden mukaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen 

jäseniin, jotka ovat tehneet ihmisoikeusneuvoston kanssa yhteistyötä UPR-prosessissa, 

on kohdistettu uhkauksia ja kostotoimia; 
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6. tuomitsee kaiken väkivallan, ahdistelun, uhkailun ja vainon, joka kohdistuu 

ihmisoikeuksien puolustajiin, toimittajiin ja bloggaajiin riippumatta siitä, toimivatko he 

verkossa vai muulla; kehottaa kaikkia valtioita luomaan ja takaamaan turvallisen ja 

mahdollistavan toimintaympäristön, jossa kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta, 

toimittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat 

ryhmät voivat toimia riippumattomasti ja kenenkään häiritsemättä; kehottaa jälleen 

valtioita, jotka ovat ottaneet käyttöön riippumattomiin ihmisoikeusjärjestöihin 

kohdistuvaa rajoittavaa lainsäädäntöä, poistamaan tällaiset rajoitukset; 

7. katsoo, että vapaat, riippumattomat ja puolueettomat tiedotusvälineet ovat yksi 

kulmakivistä demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa avoin keskustelu on keskeisellä 

sijalla; tukee pyyntöä toimittajien turvallisuutta käsittelevän YK:n pääsihteerin 

erityisedustajan nimittämisestä; kehottaa ottamaan kaikilla kansainvälisillä foorumeilla 

esille ilmaisunvapauden verkossa, digitaaliset vapaudet sekä vapaan ja avoimen 

internetin merkityksen; kehottaa kaventamaan digitaalista kuilua ja takaamaan tiedon ja 

viestinnän rajoittamattoman saatavuuden sekä sensuroimattoman pääsyn internetiin; 

8. muistuttaa, että oikeus yhdistymis- ja kokoontumisvapauteen on yhä merkittävä haaste; 

suhtautuu erittäin myönteisesti YK:n kokoontumis- ja yhdistymisvapauden 

erityisraportoijan Maina Kiain tekemään työhön; kehottaa kaikkia valtioita ottamaan 

raportit asiaankuuluvasti huomioon; 

9. vastustaa kaikenlaista rodun, ihonvärin, kielen, uskonnon ja vakaumuksen, seksuaalisen 

suuntautumisen, sosiaalisen alkuperän, syntyperän, iän, vammaisuuden tai aseman 

perusteella tapahtuvaa syrjintää ja vainoa; 

10. on huolissaan siitä, että monet ihmiset yksin tai kollektiivisesti kärsivät uskonnon- ja 

vakaumuksenvapauteensa kohdistuvista loukkauksista, joihin syyllistyvät niin valtiot 

kuin myös ei-valtiolliset toimijat ja jotka johtavat syrjintään, eriarvoisuuteen ja 

leimaamiseen; toteaa, että on torjuttava uskontoon tai vakaumukseen perustuvaa 

suvaitsemattomuutta ja syrjintää, jotta voidaan varmistaa muiden niistä riippuvaisten 

ihmisoikeuksien, kuten sananvapauden, kunnioittaminen; 

11. kehottaa EU:ta ryhtymään toimiin, jotta voidaan varmistaa uskonnollisten ja etnisten 

vähemmistöjen suojelua vainolta ja väkivallalta ja kumota lait, joilla kriminalisoidaan 

jumalanpilkka tai uskosta luopuminen ja joita voidaan käyttää tekosyynä uskonnollisten 

ja etnisten vähemmistöjen ja uskonnottomien vainoamiseen; korostaa, että kristityt ovat 

yhä eniten vainottu uskonnollinen yhteisö maailmassa, ja 90 000 kristittyä sai surmansa 

uskonsa takia vuonna 2016: murhattuina heimokonflikteissa, terrori-iskuissa, kristittyjen 

kylien suunnitelluissa hävittämisissä tai osana hallituksen vainoa; kehottaa EU:n 

viranomaisia puolustamaan voimakkaammin vainottuja kristittyjä, joiden alkuperä on 

yhteisessä eurooppalaisessa kulttuuriperinnössä; 

12. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan YK:n työtä, jolla torjutaan kidutusta ja muuta julmaa, 

epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta, joukkoteloituksia ja teloituksia 

huumausaineisiin liittyvistä rikoksista; pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa 

tehostamaan kaikessa vuoropuhelussa ja kaikilla foorumeilla EU:n toimia, joilla 

vastustetaan mielivaltaisia teloituksia, kidutusta ja muuta huonoa kohtelua noudattaen 

kolmansia maita koskevia EU:n politiikan suuntaviivoja, jotka koskevat kidutusta ja 

muuta julmaa, epäinhimillistä ja alentavaa kohtelua tai rangaistuksia; kehottaa 
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ratifioimaan yleisesti ja panemaan tehokkaasti täytäntöön kidutuksen vastaisen YK:n 

yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan; 

13. kehottaa jäsenvaltioita edelleenkin vahvistamaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen 

työtä; kehottaa vankkaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön tuomioistuimen, YK:n ja sen 

virastojen sekä YK:n turvallisuusneuvoston välillä; pitää valitettavana joidenkin maiden 

päätöstä vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ja pyytää niitä harkitsemaan 

asiaa uudelleen; kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita liittymään tuomioistuimeen 

ratifioimalla Rooman perussääntö ja kannustamaan Kampalan tarkistusten ratifiointiin; 

14. tuomitsee erittäin jyrkästi jatkuvat vakavat ihmisoikeusloukkaukset, joihin erityisesti 

Isis/Da’esh on syyllistynyt, ja Boko Haramin lapsiin kohdistamat iskut sekä kaikki muut 

terroristijärjestöjen tai puolisotilaallisten järjestöjen iskut siviilejä ja erityisesti naisia ja 

lapsia vastaan; tuomitsee kulttuuriperinnön tuhoamisen yleisyyden ja laajuuden ja 

kehottaa tukemaan asiaankuuluvia toimia, joihin on ryhdytty monilla YK:n foorumeilla; 

15. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti aloitetta, jolla saadaan YK 

tunnustamaan niin sanotun Isisin/Da’eshin suorittama etnisten ja uskonnollisten 

vähemmistöjen kansanmurha ja saatetaan kansainvälisen rikostuomioistuimen 

ratkaistavaksi tapaukset, joissa tekijää tai tekijöitä epäillään rikoksesta ihmisyyttä 

vastaan, sotarikoksesta tai joukkotuhonnasta; kehottaa vankkaan vuoropuheluun ja 

yhteistyöhön tuomioistuimen, YK:n ja sen virastojen sekä YK:n turvallisuusneuvoston 

välillä; 

16. pyytää EU:ta kehottamaan kaikkia valtioita asettamaan ihmisoikeudet 

kehityspolitiikkansa keskiöön ja panemaan täytäntöön YK:n vuonna 1986 antaman 

julistuksen oikeudesta kehitykseen; pitää myönteisenä, että ihmisoikeusneuvosto nimitti 

äskettäin oikeutta kehitykseen käsittelevän erityisraportoijan, jonka toimeksiantoon 

kuuluu edistää, suojella ja toteuttaa oikeutta kehitykseen kestävän kehityksen 

toimintaohjelman Agenda 2030:n ja muiden kansainvälisten 

kehitysyhteistyösopimusten yhteydessä; korostaa, että kaikille kuuluvien 

ihmisoikeuksien on oltava keskeisenä osatekijänä Agenda 2030:n kaikkien tavoitteiden 

saavuttamisessa; 

17. kehottaa jatkamaan tukitoimenpiteitä, joilla tehostetaan naisten ja tyttöjen 

voimaannuttamista ja kaikenlaisen tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

syrjinnän, myös sukupuoleen perustuvan väkivallan, poistamista; kehottaa painokkaasti 

jäsenvaltioita edistämään alueiden välisiä aloitteita naisten oikeuksien edistämiseksi, 

suojelemiseksi ja toteuttamiseksi; 

18. kehottaa EU:ta edelleen edistämään lasten oikeuksia, erityisesti varmistamalla osaltaan 

lapsille veden, jätevesihuollon, terveydenhoidon ja koulutuksen saatavuuden, myös 

konfliktialueilla ja pakolaisleireillä, sekä lopettamalla lapsityövoiman käytön, 

lapsisotilaiden värväyksen, vapaudenriiston, kidutuksen, ihmiskaupan, lapsi- ja 

pakkoavioliitot, seksuaalisen hyväksikäytön ja naisten sukuelinten silpomisen kaltaiset 

haitalliset käytännöt; kehottaa tukemaan ja tehostamaan YK:n välityksellä toteutettavia 

kansainvälisiä toimia, joilla pyritään lopettamaan lasten käyttäminen aseellisissa 

konflikteissa sekä reagoimaan tehokkaammin vaikutuksiin, joita konflikteista ja niiden 

jälkeisistä tilanteista aiheutuu naisille ja tytöille; kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita 

noudattamaan lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn yleissopimuksen mukaisia 
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velvoitteitaan ja sitoumuksiaan, jotta voidaan turvata kaikkien lasten oikeudet niiden 

lainkäyttöalueella heidän oikeudellisesta asemastaan riippumatta ja ilman minkäänlaista 

syrjintää; 

19. kehottaa valtioita edistämään vammaisten henkilöiden oikeuksia, myös heidän 

tasavertaista osallistumistaan ja sosiaalista osallisuuttaan; kehottaa kaikkia valtioita 

ratifioimaan ja panemaan täytäntöön YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden 

oikeuksista; 

20. kehottaa EU:ta tekemään yhteistyötä kumppanien kanssa yritystoimintaa ja 

ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen täytäntöönpanossa ja myös 

kannustamaan yhä useampia valtioita hyväksymään kansallisia toimintasuunnitelmia ja 

osallistumaan YK:n työryhmien ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ja hänen toimistonsa 

työprosesseihin; kehottaa jälleen kaikkia valtiota ja EU:ta toimimaan tässä prosessissa 

aktiivisesti ja rakentavasti, jotta saataisiin aikaan oikeudellisesti sitova väline, jonka 

avulla voitaisiin estää ihmisoikeusloukkauksia, ja kun niitä tapahtuu, tutkia niitä ja 

käyttää oikeussuojakeinoja; 

21. pitää myönteisenä, että YK:n antamassa New Yorkin julkilausumassa pakolaisista ja 

muuttajista käsitellään laajoja pakolais- ja muuttajavirtoja koskevaa kysymystä ja että 

sen perusteella on laadittu globaali aloite kokonaisvaltaisesta kehyksestä pakolaisten 

tilanteeseen reagoimiseksi, ja toteaa, että kyseessä on pakolaisia ja muuttajia koskeva 

sitoumus, jonka tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä ja torjua ihmiskauppaa; toteaa, että 

muuttoliikekysymystä olisi edelleen tarkasteltava maailmanlaajuisesti eikä vain 

Euroopan tasolla; kehottaa suojelemaan turvapaikanhakijoiden, pakolaisten, muuttajien 

ja kaikkien kotiseudultaan siirtymään joutuneiden ja erityisesti naisten, lasten ja 

haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten vammaisten henkilöiden 

ihmisoikeuksia; 

22. kehottaa kaikkia valtioita ryhtymään erityistoimiin pakolais- ja muuttajalasten edun 

turvaamiseksi lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen mukaisesti ja toteuttamaan 

toimenpiteitä, joilla lujitetaan lastensuojelujärjestelmiä, mukaan luettuna 

sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattiryhmien koulutus sekä koordinoitu toiminta 

yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa; 

Maakohtaiset painopistealat 

 Ukraina 

23. pitää valitettavana, että Venäjän jatkuvat voimatoimet ovat aiheuttaneet vakavan 

humanitaarisen tilanteen Donbassissa ja että ukrainalaisilta ja kansainvälisiltä 

humanitaarisilta järjestöiltä kielletään pääsy miehitetyille alueille; on syvästi huolissaan 

yli 1,5 miljoonan maan sisäisesti siirtymään joutuneen henkilön vaikeiden elinolojen 

aiheuttamasta humanitaarisesta ongelmasta; ilmaisee syvän huolensa konfliktiin 

liittyvästä jatkuvasta seksuaalisesta väkivallasta, jota esiintyy erityisesti rajan 

läheisyydessä ja Krimillä; on erittäin huolissaan Venäjän miehittämällä Krimin 

niemimaalla tapahtuvista ja erityisesti Krimin tataareihin kohdistuvista 

ihmisoikeusloukkauksista; korostaa, että Ukraina tarvitsee lisää EU:n rahoitustukea; 

vakuuttaa jälleen olevansa vahvasti sitoutunut Ukrainan itsemääräämisoikeuteen, 

riippumattomuuteen, yhtenäisyyteen ja alueelliseen koskemattomuuteen sen 
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kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä sekä sen vapaaseen ja suvereeniin 

valintaan jatkaa lähentymistä kohti Eurooppaa; kehottaa kaikkia osapuolia välittömästi 

tavoittelemaan miehitetyn Krimin niemimaan rauhanomaista palauttamista Ukrainan 

oikeusjärjestyksen piiriin poliittisen vuoropuhelun avulla ja noudattaen täysin 

kansainvälistä oikeutta; tukee Venäjän vastaisten pakotteiden jatkamista, kunnes 

Minskin sopimus on pantu täysimääräisesti täytäntöön ja Krim on palautettu; kehottaa 

Euroopan ulkosuhdehallintoa ja neuvostoa vahvistamaan Venäjän federaatioon 

kohdistuvaa painostusta, jotta kansainvälisille järjestöille saadaan pääsy Krimille 

seuraamaan ihmisoikeustilannetta, kun otetaan huomioon, että niemimaalla esiintyy 

perusvapauksien ja ihmisoikeuksien jatkuvia räikeitä loukkauksia, ja jotta pysyvät 

kansainväliset seurantamekanismit ja sopimuspohjaiset mekanismit saadaan toimintaan; 

kehottaa lisäksi panemaan Minskin sopimuksen täysimääräisesti täytäntöön; muistuttaa, 

että kaikki konfliktin osapuolet ovat velvollisia toteuttamaan kaikki mahdolliset 

toimenpiteet valvonnassaan olevan siviiliväestön suojelemiseksi vihamielisyyksien 

seurauksilta; tukee ja kannustaa interaktiivista vuoropuhelua, jota ihmisoikeusneuvoston 

34. istunnossa on tarkoitus käydä; 

 Syyria 

24. tuomitsee jyrkästi julmuudet ja laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset sekä 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin Assadin hallinnon joukot 

ovat syyllistyneet Venäjän ja Iranin tuella, sekä ihmisoikeusrikkomukset ja 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin ovat syyllistyneet valtiosta 

riippumattomat aseistetut terroristiryhmät, erityisesti Isis/Da’esh, jonka rikoksia voidaan 

pitää kansanmurhana, Jabhat Fateh al-Sham / al-Nusran rintama ja muut 

jihadistiryhmät; painottaa, että on tarpeen jatkaa kaikki osapuolet Syyriassa kattavaa 

tutkimusta kemiallisten aseiden käytöstä ja hävittämisestä, ja pitää valitettavana 

Venäjän ja Kiinan päätöstä estää YK:n turvallisuusneuvoston uusi päätöslauselma 

kemiallisten aseiden käytöstä; vaatii edelleen humanitaarisen avun täysin esteetöntä 

pääsyä sekä seuraamuksia ja vastuuvelvollisuutta sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä 

vastaan syyllistyneille; tukee EU:n aloitetta Syyrian tilanteen viemisestä Kansainvälisen 

rikostuomioistuimen käsiteltäväksi ja kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa ryhtymään 

toimiin tässä asiassa; kannattaa tutkintakomission valtuuttamista suorittamaan Aleppoa 

koskeva erityistutkimus, josta olisi raportoitava viimeistään ihmisoikeusneuvoston 

34. istunnossa maaliskuussa, ja pyytää esittämään raportin yleiskokoukselle ja 

turvallisuusneuvostolle; 

Georgia 

25. on edelleen huolissaan sananvapaudesta ja tiedotusvälineiden vapaudesta sekä siitä, 

ettei Venäjän miehittämille Abhasian ja Tskhinvalin/Etelä-Ossetian alueille, joilla 

ihmisoikeusloukkaukset ovat edelleen yleisiä, päästetä ihmisiä; kehottaa vahvistamaan 

ihmisten välisiä yhteyksiä Georgian valvonnassa olevien alueiden ja kahden miehitetyn 

alueen välillä; kehottaa kunnioittamaan täysimääräisesti Georgian 

itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta sekä sen kansainvälisesti 

tunnustettujen rajojen loukkaamattomuutta; korostaa, että pakolaisten ja evakkojen on 

voitava palata turvallisesti ja arvokkuutensa säilyttäen vakituiseen asuinpaikkaansa; 

kehottaa Georgian hallitusta toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä UPR-prosessissa 

esitettyjen suositusten seurannan varmistamiseksi; 
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Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) 

26. ilmaisee syvän huolestuneisuutensa Korean demokraattisen kansantasavallan 

ihmisoikeustilanteen jatkuvasta heikkenemisestä; kehottaa Korean demokraattisen 

kansantasavallan hallitusta täyttämään ratifioimiinsa ihmisoikeusvälineisiin perustuvat 

velvoitteensa ja varmistamaan, että humanitaarisen avun järjestöt, riippumattomat 

ihmisoikeustarkkailijat ja Korean demokraattisen kansantasavallan 

ihmisoikeustilannetta seuraava YK:n erityisraportoija pääsevät maahan ja voivat luottaa 

maan viranomaisten yhteistyöhön; kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa 

sallimaan sananvapauden ja lehdistönvapauden kansallisille ja kansainvälisille 

tiedotusvälineille sekä kansalaisilleen sensuroimattoman pääsyn internetiin; tuomitsee 

jyrkästi kuolemanrangaistuksen järjestelmällisen ja laajamittaisen käytön Korean 

demokraattisessa kansantasavallassa; kehottaa Korean demokraattisen kansantasavallan 

hallitusta ilmoittamaan julkisesti kaikkien teloitusten täytäntöönpanon keskeyttämisestä 

siinä tarkoituksessa, että kuolemanrangaistus lakkautetaan lähitulevaisuudessa; vaatii, 

että Korean demokraattisessa kansantasavallassa tehdyistä ihmisyyden vastaisista 

rikoksista eniten vastuussa olevat henkilöt joutuvat vastaamaan teoistaan, saatetaan 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen ja että heille määrätään kohdennettuja 

seuraamuksia; tuomitsee jyrkästi ydinkokeet tarpeettomina ja vaarallisina 

provokaatioina sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien rikkomuksina sekä 

vakavina uhkina Korean niemimaan ja Koillis-Aasian alueen rauhalle ja vakaudelle; 

pyytää uusimaan erityisraportoijan toimeksiannon; pyytää esittämään 

asiantuntijaryhmän raportin yleiskokoukselle ja turvallisuusneuvostolle; suosittaa, että 

päätöslauselmaan sisällytetään asiantuntijaryhmän raportista keskeisiä 

vastuuvelvollisuutta koskevia suosituksia, joita ovat Soulin edustuston valmiuksien 

vahvistaminen tutkintaa ja syytteeseenpanoa koskevalla asiantuntemuksella sekä 

rikosoikeuden asiantuntijan nimittäminen askeleena kohti vastuuvelvollisuuden 

toteuttamista; 

Burma/Myanmar 

27. on erittäin huolissaan raporteista, joissa kerrotaan väkivaltaisista yhteenotoista 

Rakhinen osavaltion pohjoisosissa, ja pitää valitettavana ihmishenkien, elinkeinojen ja 

asuntojen menettämistä sekä raportteja siitä, että Myanmarin asevoimat ovat 

syyllistyneet kohtuuttomaan voimankäyttöön; kehottaa asevoimia ja 

turvallisuusjoukkoja lopettamaan välittömästi rohingya-väestön tappamisen, häirinnän 

ja raiskaukset samoin kuin heidän kotiensa polttamisen; vaatii, että Myanmarin hallitus 

ja siviiliviranomaiset lopettavat välittömästi rohingya-vähemmistön syrjinnän ja 

erottelun; kehottaa turvaamaan rohingya-väestön oikeudet ja takaamaan kaikkien 

Myanmarin kansalaisten turvallisuuden ja tasa-arvon; pitää myönteisenä Myanmarin 

hallituksen päätöstä asettaa rauha ja kansallinen sovinto keskeisiksi tavoitteiksi; pitää 

myönteisenä Myanmarin hallituksen ilmoitusta Rakhinen osavaltiossa äskettäin 

tapahtuneita väkivaltaisuuksia käsittelevän tutkintakomission perustamisesta; korostaa, 

että syylliset olisi asetettava asianmukaisesti syytteeseen ja tarjottava rikkomusten 

uhreille asianmukaiset oikeussuojakeinot; kehottaa Myanmarin hallitusta jatkamaan 

maan demokratisoimista sekä kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta, sananvapautta ja 

perusihmisoikeuksia; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan Myanmaria 

käsittelevän erityisraportoijan toimeksiannon uusimista; 
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28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

komission varapuheenjohtajalle / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 

edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden 

hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n 

71. yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, 

YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen 

yleiskokouksen pääsihteerille. 

 


