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B8-0178/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste rikkujate vastase Euroopa 
sanktsioonirežiimi kohta
(2019/2580(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, milles nõutakse kogu ELi hõlmavat 
mehhanismi, millega kehtestatakse sihipärased sanktsioonid inimõiguste ränkade 
rikkumistega seotud isikute suhtes, eelkõige oma 2. aprilli 2014. aasta soovitust 
nõukogule ühiste viisapiirangute kehtestamise kohta Sergei Magnitski juhtumiga seotud 
Venemaa ametnikele1,

– võttes arvesse oma 14. veebruari 2019. aasta resolutsiooni olukorra kohta Tšetšeenias ja 
Ojub Titijevi juhtumi kohta2, 

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2019. aasta resolutsiooni ELi ja Venemaa poliitiliste 
suhete olukorra kohta3,

– võttes arvesse oma 12. detsembri 2018. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse 
aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu 
poliitika kohta selles valdkonnas4,

– võttes arvesse oma 13. septembri 2017. aasta resolutsiooni korruptsiooni ja inimõiguste 
kohta kolmandates riikides5,

– võttes arvesse oma 4. veebruari 2016. aasta resolutsiooni usuvähemuste süstemaatilise 
massilise tapmise kohta nn ISISe/Daeshi poolt6,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee õigusküsimuste ja 
inimõiguste komitee 30. oktoobri 2018. aasta raportit Sergei Magnitski kohta ja 
sihipäraste sanktsioonide abil karistamatuse vastu võitlemise kohta,

– võttes arvesse piiravate meetmete rakendamise ja hindamise suuniseid, mille nõukogu 
võttis vastu 2003. aastal ning mida on muudetud ja ajakohastatud 2005., 2009., 2012. ja 
2017. aastal,

– võttes arvesse avaldust, mille komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi 10. detsembril 2018. aastal ELi nimel 
inimõiguste päeva puhul,

– võttes arvesse avaldust, mille komisjoni president Jean-Claude Juncker tegi oma 12. 

1 ELT C 408, 30.11.2017, lk 43.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0115.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0157.
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0515.
5 ELT C 337, 20.9.2018, lk 82.
6 ELT C 35, 31.1.2018, lk 77.
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septembri 2018. aasta kõnes liidu olukorra kohta ja milles ta tegi ettepaneku, et 
liikmesriigid kasutaksid kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist teatavates ELi 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes, näiteks siis, kui soovitakse ühiselt 
reageerida inimõiguste rikkumistele ja kohaldada tõhusaid sanktsioone;

– võttes arvesse oma 2018. aasta aprillis avaldatud uuringut inimõiguste raskete 
rikkumiste korral üksikisikute suhtes rakendatavate sihipäraste sanktsioonide ning 
nende mõju, suundumuste ja väljavaadete kohta ELi tasandil,

– võttes arvesse 14. novembri 2018. aasta ettepanekut luua Euroopa inimõigustega seotud 
sisenemiskeelu komisjon,

– võttes arvesse Madalmaade valitsuse ettepanekut inimõiguste rikkujate vastase 
sanktsioonirežiimi kehtestamiseks Euroopa tasandil,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu V jaotise 2. peatükki sanktsioonide vastuvõtmise 
kohta ÜVJP raames,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 215 sätteid sanktsioonide 
kehtestamise kohta kolmandate riikide ja üksikisikute, rühmituste ja mitteriiklike 
üksuste suhtes,

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et sanktsioonid on ÜVJP oluline vahend; arvestades, et sanktsioonid on 
muutunud viimase paarikümne aasta jooksul ELi välissuhete lahutamatuks osaks ja 
need hõlmavad rohkem kui 40 erinevat piiravat meedet, mida praegu rakendatakse 34 
riigi suhtes; arvestades, et hinnangute kohaselt on umbes kaks kolmandikku ELi 
riigipõhistest sanktsioonidest kehtestatud inimõiguste ja demokraatlike eesmärkide 
toetamiseks;

B. arvestades, et sanktsioonidega püütakse saavutada sanktsiooni objektiks oleva isiku või 
üksuse poliitika või tegevuse muutus, et edendada ÜVJP eesmärke; arvestades, et ÜVJP 
üks eesmärke on arendada ja tugevdada demokraatiat ja õigusriiki ning inimõiguste ja 
põhivabaduste austamist;

C. arvestades, et sanktsioonid kavandatakse nii, et minimeerida kahjulikke tagajärgi nende 
jaoks, kes ei vastuta poliitika või tegevuse eest, mille tõttu sanktsioonid kehtestatakse, 
eelkõige kohalike tsiviilelanike jaoks ja seadusliku tegevuse jaoks asjaomases riigis või 
selle riigiga;

D. arvestades, et kõik ELi poolt vastu võetud sanktsioonid on täielikult kooskõlas 
rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustustega, muu hulgas inimõigusi ja 
põhivabadusi puudutavate kohustustega; arvestades, et sanktsioonid tuleks korrapäraselt 
läbi vaadata, et tagada liikumine seatud eesmärkide saavutamise suunas;

E. arvestades, et lisaks riigipõhistele sanktsioonidele, mille eesmärk on riigi käitumise 
muutmine, võttis EL hiljuti kasutusele keemiarelvade leviku ja kasutamise vastased 
piiravad meetmed, küberrünnakute vastased meetmed ning terrorismivastased 
erimeetmed;
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F. arvestades, et Eesti, Läti, Leedu, Ühendkuningriik, Kanada ja Ameerika Ühendriigid on 
vastu võtnud nn Magnitski seadused, mis võimaldavad nende riikide valitsustel 
kehtestada inimõiguste ränkade rikkumiste toimepanijatele ja rikkumistest kasu 
saajatele sihipäraseid sanktsioone, nagu viisakeeld ja varade külmutamine; arvestades, 
et Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud, et tuleb luua ELi tasandil rakendatav 
inimõiguste rikkujate vastane Magnitski sanktsioonirežiim;

G. arvestades, et olemasolevate nn Magnitski seaduste kohaldamine ei ole piiratud 
isikutega, kes on pärit teatavatest riikidest või on leitud olevat seotud teatavate 
kuritegudega, vaid hõlmavad kõiki selliseid inimõiguste raskete rikkumiste 
toimepanijaid, kes tunnevad end karistamatutena;

H. arvestades, et mõned riiklikud õiguskaitseorganid ei ole suutnud kuritegude 
toimepanijaid vastutusele võtta; arvestades, et sellistel juhtudel oleks väga tõhus 
kohaldada ELi Magnitski akti, mis hõlmaks sihipäraseid sanktsioone ja mida hallataks 
nõuetekohaselt;

I. arvestades, et Madalmaade valitsus algatas 2018. aasta novembris ELi liikmesriikide 
vahelise arutelu poliitilise võimaluse üle kehtestada ELi tasandil sihipärane inimõiguste 
rikkujate vastane sanktsioonirežiim; arvestades, et esialgsed arutelud jätkuvad nõukogu 
töörühma tasandil;

1. mõistab teravalt hukka kõik inimõiguste rikkumised kogu maailmas; nõuab tungivalt, et 
Euroopa Komisjon ja Euroopa välisteenistus koostaksid enne parlamendi praeguse 
ametiaja lõppu seadusandliku ettepaneku ELi Magnitski akti kohta, mis võimaldaks 
kehtestada viisakeelde ja sihipäraseid sanktsioone, nagu ELi jurisdiktsioonis nende 
üksikute ametiisikute, ametiisiku ülesandeid täitvate isikute ja riiklike või valitsusväliste 
osalejate või üksuste kinnisvara või kinnisvara omakapitaliosaluste blokeerimine, kes 
kannavad vastutust inimõiguste raskete rikkumiste eest;

2. väljendab seisukohta, et usuliste ja etniliste vähemuste vastu suunatud tagakiusamine, 
metsikused ja rahvusvahelised kuriteod tuleb võrdsustada sõjakuritegude ja 
inimsusevastaste kuritegudega; rõhutab, et need, kes etnilistel või usulistel põhjustel 
tahtlikult sepitsevad, kavandavad, panevad toime või püüavad toime panna selliseid 
jõhkraid kuritegusid, õhutavad neis osalema, on nendes kaasosalised või toetavad neid, 
tuleb vastutusele võtta;

3. rõhutab viivitamata võetavate sanktsioonide nimekirja olulisust, tagamaks ELi 
Magnitski akti tõhus rakendamine; kutsub nõukogu üles oma tööd selles valdkonnas 
viivitamata jätkama; toonitab, et parlamendil on oluline roll uue režiimi tähelepanelikul 
kontrollimisel, eelkõige nimekirja kandmise kriteeriumide kindlaksmääramisel ja 
kõnealuste nimekirjade muutmisel;

4. on kindlalt veendunud, et sellisest režiimist saaks ELi inimõigustealaste ja 
välispoliitiliste vahendite väärtuslik osa ning see aitaks suurendada ELi rolli 
ülemaailmse inimõiguste kaitsjana, eelkõige võitluses karistamatuse vastu, ning 
tugevdaks toetust, mida EL pakub väärkohtlemise ohvritele ja inimõiguste kaitsjatele 
kogu maailmas;

5. rõhutab, et kõnealune režiim peaks võimaldama võtta piiravaid meetmeid (eelkõige 
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külmutada varasid ja kehtestada ELi sisenemiskeeldusid) üksikisikute või üksuste 
suhtes, kes on vastutavad inimõiguste raskete rikkumiste või kuritarvituste eest või on 
niisuguste tegudega seotud või on nende kavandamisele, organiseerimisele või 
täideviimisele kaasa aidanud või seda rahastanud või toetanud; nõuab sellega seoses 
tungivalt rikkumiste ulatuse selge määratluse kehtestamist, et parandada praegust 
olukorda;

6. nõuab, et üksikisikute või üksuste nimekirja kandmise või sellest kustutamise otsused 
peavad põhinema selgetel ja eristatavatel tõenduspõhistel kriteeriumidel ning olema 
otseselt seotud toime pandud kuriteoga, et tagada põhjalik kohtulik kontroll;

7. rõhutab, et on vajalik, et kõik liikmesriigid tõlgendaksid sanktsioonide rakendamist 
ühtemoodi; kutsub liikmesriike üles tegema üksteisega koostööd asjakohaste sihtisikute 
tuvastamiseks, kasutades selleks muu hulgas asjakohaseid liidu mehhanisme ning 
jagades teavet sanktsioonide nimekirja kantud isikute kohta ja põhjuste kohta, millele 
toetub nende põhjendatud veendumus, et need isikud vastutavad inimõiguste raskete 
rikkumiste eest; rõhutab, et sellise režiimi kohaselt tuleks karistada inimkaubitsejaid, 
kes saavad rändevoogudest kasu;

8. väljendab heameelt komisjoni presidendi ettepaneku üle loobuda ühehäälsuse nõudest 
nõukogus ÜVJP alaste otsuste tegemisel, sealhulgas inimõigustega seotud küsimustes; 
usub, et uue sanktsioonirežiimi suhtes võiks kohaldada sellist otsuste tegemise protsessi;

9. nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid tagaksid täieliku kooskõla nõukogu otsustega, mis 
käsitlevad üksikisikute ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid, eelkõige 
nimekirja kantud isikute varade külmutamist ning inimõiguste rikkumisest tulenevaid, 
vastava liikmesriigi territooriumile lubamise piiranguid;

10. rõhutab, et inimõiguste ränkade rikkumiste toimepanijatele süüdistuse esitamine 
riiklikes jurisdiktsioonides või rahvusvahelistes kohtualluvustes peaks jääma ELi ja 
liikmesriikide kõikide niisuguste jõupingutuste peamiseks eesmärgiks, mida tehakse 
karistamatuse vastu võitlemiseks; kutsub nõukogu üles lisama kõnealuse režiimi 
kohaldamisalasse ka piiriülesed rikkumised;

11. palub, et komisjon eraldaks pärast sanktsioonirežiimi kehtestamist piisavad vahendid ja 
võimaldaks oskusteavet selle jõustamiseks ja järelevalveks, ning pööraks erilist 
tähelepanu sellele, et nii ELis kui ka asjassepuutuvates riikides antaks avalikkusele 
nimekirjade kohta teavet;

12. toetab kodanikuühiskonna aktivistide pingutusi selle režiimi loomiseks ja kutsub üles 
arutama võimaliku sõltumatu ELi tasandi nõuandekomitee loomise ettepanekut;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ning 
Euroopa Nõukogu peasekretärile.


