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Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaar- ja poliitilise olukorra kohta Jeemenis
(2021/2539(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta, eelkõige 4. oktoobri 
2018. aasta1, 30. novembri 2017. aasta2, 25. veebruari 2016. aasta3 ja 9. juuli 
2015. aasta4 resolutsiooni olukorra kohta Jeemenis, oma 8. oktoobri 2020. aasta 
resolutsiooni Etioopia sisserändajate olukorra kohta Saudi Araabia 
kinnipidamiskeskustes5 ning oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsiooni haiglate ja koolide 
ründamise kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta6,

– võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 12. jaanuari 2021. aasta avaldust 
selle kohta, et Ameerika Ühendriigid liigitasid rühmituse Ansar Allah 
terroriorganisatsiooniks,

– võttes arvesse Euroopa välisteenistuse 7. veebruari 2021. aasta pressiteadet ELi Jeemeni 
suursaadikute visiidi kohta Adenisse,

– võttes arvesse nõukogu ja Euroopa Ülemkogu asjakohaseid järeldusi Jeemeni kohta, 
eriti nõukogu 25. juuni 2018. aasta järeldusi,

– võttes arvesse ÜRO Jeemeni ekspertide rühma 22. jaanuari 2021. aasta lõpparuannet,

– võttes arvesse ÜRO Jeemeni ekspertide asjakohaseid avaldusi, eelkõige 3. detsembri 
2020. aasta avaldust, milles ÜRO väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike 
ekspertide rühm andis ÜRO Julgeolekunõukogule olukorrast ülevaate, nõudes 
karistamatusele lõpu tegemist, sanktsioonide laiendamist ja seda, et ÜRO 
Julgeolekunõukogu pöörduks Jeemenis valitseva olukorra küsimuses Rahvusvahelisse 
Kriminaalkohtusse, 12. novembri 2020. aasta avaldust selle kohta, et ÜRO eksperdid on 
arvamusel, et tehnilisel meeskonnal tuleb lasta ära hoida Jeemenit ähvardav 
katastroofiline naftareostus, 15. oktoobri 2020. aasta avaldust Araabia 
Ühendemiraatidele suunatud sõnumi kohta, mille kohaselt on ÜRO ekspertide sõnul 
endiste Guantánamo kinnipeetavate sunniviisiline Jeemenisse tagasisaatmine 
ebaseaduslik ja eluohtlik, ning 23. aprilli 2020. aasta avaldust selle kohta, et ÜRO 
eksperdid nõuavad bahaide kohest ja tingimusteta vabastamist Jeemenis,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 2. septembri 2020. aasta aruannet selle 
kohta, kuidas on rakendatud tehnilist abi, mida on antud riiklikule uurimiskomisjonile 
kõikide Jeemeni konflikti osaliste toime pandud väidetavate rikkumiste ja kuritarvituste 

1 ELT C 11, 13.1.2020, lk 44.
2 ELT C 356, 4.10.2018, lk 104.
3 ELT C 35, 31.1.2018, lk 142.
4 ELT C 265, 11.8.2017, lk 93.
5 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0260.
6 ELT C 66, 21.2.2018, lk 17.
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uurimiseks (A/HRC/45/57),

– võttes arvesse relvakonfliktidest mõjutatud laste küsimustega tegeleva ÜRO 
peasekretäri eriesindaja 23. detsembri 2020. aasta aruannet laste ja relvakonfliktide 
kohta,

– võttes arvesse ÜRO väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike Jeemeni ekspertide 
rühma 28. septembri 2020. aasta kolmandat aruannet inimõiguste olukorra kohta 
Jeemenis, sealhulgas alates 2014. aasta septembrist toime pandud rikkumiste ja 
kuritarvitamiste kohta,

– võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 29. septembri 2020. aasta interaktiivset 
dialoogi ÜRO väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike Jeemeni ekspertide 
rühmaga,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku pressiesindaja 12. juuni 2020. aasta 
pressi infotunni teatist,

– võttes arvesse asjakohaseid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, eriti 14. juuli 
2020. aasta resolutsiooni 2534, millega pikendati Al‑Ḩudaydah’ kokkuleppe ÜRO 
toetusmissiooni volitusi 15. juulini 2021, ning 25. veebruari 2020. aasta resolutsiooni 
2511 Jeemeni sanktsioonirežiimi ühe aasta võrra pikendamise kohta,

– võttes arvesse kohtuväliste ja omavoliliste hukkamiste ÜRO eriraportööri 15. augusti 
2020. aasta aruannet relvastatud mehitamata õhusõidukite kasutamise kohta 
sihttapmiseks,

– võttes arvesse UNICEFi tegevdirektori Henrietta Fore’i märkusi, mille ta esitas 
10. detsembril 2020. aastal toimunud üritusel, kus käsitleti seda, mida saab Jeemenis 
näljahäda ärahoidmiseks nii ürituse toimumise aastal kui ka 2021. aastal ette võtta,

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri 18. augusti 2020. aasta kirja ÜRO Julgeolekunõukogu 
eesistujale,

– võttes arvesse ELi suuniseid rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise edendamiseks7,

– võttes arvesse nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühist seisukohta 2008/944/ÜVJP, 
millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad 
ühiseeskirjad8, ja relvakaubanduslepingut,

– võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

– võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

7 ELT C 303, 15.12.2009, lk 12.
8 ELT L 335, 13.12.2008, lk 99.
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– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et humanitaar- ja poliitiline olukord Jeemenis on viimastel aastatel pidevalt 
halvenenud ja sellel on laastav mõju tsiviilelanikkonnale; arvestades, et seda 
humanitaarkatastroofi süvendavad pidev võitluste teravnemine, kestev ja laiaulatuslik 
inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine, mida pannakse toime täiesti 
karistamatult, ning ulatuslik majandusliku kasu lõikamine;

B. arvestades, et pärast kuus aastat kestnud relvakonflikti rahvusvaheliselt tunnustatud 
valitsust toetava Saudi Araabia juhitava koalitsiooni ja al-Houthi mässuliste vahel ei 
hooli ükski asjaosalistest jätkuvalt Jeemeni elanike elust, väärikusest ja õigustest ega 
rahvusvahelisest õigusest; arvestades, et Jeemeni andmeprojekti kohaselt oli 2019. aasta 
märtsi seisuga ehk neli aastat pärast seda, kui Saudi Araabia juhitav koalitsioon algatas 
ikka veel kestvad õhurünnakud, nendes hukkunud või vigastada saanud üle 17 500 
tsiviilisiku; arvestades, et veerand õhurünnakutes hukkunud tsiviilisikutest olid naised 
või lapsed;

C. arvestades, et ÜRO ekspertide rühm on juhtinud tähelepanu asjaolule, et inimõiguste 
rikkumisi on toime pannud kõik asjaosalised, nimelt Jeemeni valitsus, al-Houthi 
mässulised, Araabia Ühendemiraatide toetatav Lõuna-Jeemeni üleminekunõukogu ning 
Saudi Araabia juhitava koalitsiooni liikmed, kes said logistilist ja luurealast tuge USA-
lt, Ühendkuningriigilt ja Prantsusmaalt;

D. arvestades, et ÜRO väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike Jeemeni ekspertide 
rühm jõudis järeldusele, et Jeemeni valitsus, al-Houthi mässulised ja Saudi Araabia 
juhitav koalitsioon on toime pannud rünnakuid, mis võivad kujutada endast 
sõjakuritegusid;

E. arvestades, et tõestatud on muu hulgas järgmised inimõiguste rikkumised: meelevaldne 
elu võtmine, kadunuks jääma sundimised, meelevaldne kinnipidamine, sooline 
vägivald, sealhulgas seksuaalne vägivald, piinamine ja muu julm, ebainimlik või 
inimväärikust alandav kohtlemine, laste värbamine ja kasutamine vaenutegevuses, 
õiglase kohtumenetluse õigusest ilmajätmine, põhivabaduste ning majanduslike, 
sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rikkumine; arvestades, et maamiinide laialdane 
kasutamine al-Houthi mässuliste poolt kujutab endast pidevat ohtu tsiviilelanikele ja 
põhjustab sundrännet; arvestades, et al-Houthi väed, valitsusmeelsed jõud ning Araabia 
Ühendemiraadid ja Araabia Ühendemiraatide toetatavad Jeemeni väed on olnud otseselt 
vastutavad meelevaldsete kinnipidamiste ja kadunuks jääma sundimiste eest; väljendab 
suurt muret USA mehitamata õhusõidukitega toime pandud rünnakute pärast Kesk-
Jeemenis ning Araabia Ühendemiraatide toetatavate eraettevõtjatest palgasõdurite poolt 
korda saadetud poliitikute mõrvade pärast riigi lõunaosas;

F. arvestades, et kuus aastat kestnud sõda Jeemenis on tekitanud katastroofilise olukorra, 
kus pidevate õhurünnakute ning toidu ja tervishoiuteenuste puudumise tagajärjel on 
surnud üle 230 000 inimese, ning põhjustanud maailma rängima humanitaarkriisi, 
vallandades riigis uuesti näljahäda ja lammutades taristu;

G. arvestades, et 80 % Jeemeni elanikkonnast (enam kui 24 miljonit inimest) vajab hädasti 
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humanitaarabi ja -kaitset ning nende hulgas on ka 12 miljonit last; arvestades, et riigis 
on esimest korda kahe aasta jooksul tuvastatud näljahädale sarnanevate tingimuste 
eraldiasetsevad esinemiskohad; arvestades, et ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni toiduga kindlustatuse staadiumide tervikliku 
klassifikatsiooni kõige hiljutisema Jeemeni analüüsi kohaselt seisab üle poole riigi 
elanikkonnast ehk 16,2 miljonit inimest 30 miljonist peagi silmitsi toiduga 
kindlustamatuse kriisitasemega ning näljahädale sarnanevates tingimustes elavate 
inimeste arv võib 2021. aasta jaanuarist juunini peaaegu kolmekordistuda (16 500-lt 47 
000-le); arvestades, et 2020. aastal humanitaarabiks vajaminevast 3,38 miljardist USA 
dollarist on praeguseks kätte saadud vaid 56 %;

H. arvestades, et 2020. aastal võitlus ägenes, eelkõige sellistel rinnetel nagu Al-Jawf, 
Ma’rīb, Nihm, Ta‘izz, Al‑Ḩudaydah, Al-Bayḑā’ ja Abyān, ning seda on otseselt 
soodustanud ja toetanud kolmandad riigid (see hõlmab Saudi Araabia juhitava 
koalitsiooni toetust Jeemeni valitsusele ja Araabia Ühendemiraatide vastuolulist toetust 
Lõuna-Jeemeni üleminekunõukogule), samas kui Iraani toetatavad al-Houthi väed 
kontrollivad endiselt suuremat osa Põhja- ja Kesk-Jeemenist; arvestades, et inimõiguste 
jõhker rikkumine jätkub laiaulatuslikult ja toimepanijaid vastutusele ei võeta;

I. arvestades, et konfliktiosalised julgeolekujõud värbavad ja kasutavad endiselt lapsi; 
arvestades, et ÜRO ekspertide rühm on teatanud, et lapsi värbavad al-Houthi väed ning 
Shabwah's asuvad erijulgeolekujõud; arvestades, et 2020. aastal hukkus 75 last vanuses 
12–17 aastat lahinguväljal järgmistes paikades: ‘Amrān, Al-Bayḑā’, Dhamār, Ḩajjah, 
Al-Jawf, Al-Maḩwīt, Ma’rīb ja Şa‘dah; arvestades, et nendele asjaoludele vaatamata on 
ÜRO peasekretär jätnud Saudi Araabia juhitava koalitsiooni välja nimekirjast, mis 
koostatakse igal aastal nendest, kes vastutavad relvakonfliktides laste suhtes toime 
pandud raskete rikkumiste eest;

J. arvestades, et kolmandate riikide, sealhulgas ELi liikmesriikide poolt Saudi Araabia 
juhitavale koalitsioonile tarnitavad relvad, nende ajakohastamine ja hooldamine ning 
väljaõppe ja sõjalise toe pakkumine võimaldab relvakonflikti, kaasa arvatud 
mereblokaadi ja kestvate õhurünnakute jätkumist ning etendab vahetut rolli arvukates 
sõjakuritegudes, humanitaarkriisis ja püsivas suutmatuses leida konfliktile poliitiline 
lahendus; arvestades, et USA administratsioon president Bideni juhtimisel on 
otsustanud peatada ja uuesti läbi vaadata USA relvatarned Saudi Araabiale ja Araabia 
Ühendemiraatidele, võttes arvesse Saudi Araabia sõjalise sekkumise Jeemenis 
humanitaarmõju;

K. arvestades, et USA surmavad eksterritoriaalsed ja kohtuvälised operatsioonid, mis 
Washingtoni rahvusvaheliste džihaadirühmituste vastase võitluse raames viidi Jeemenis 
läbi relvastatud mehitamata õhusõidukeid kasutades, on põhjustanud arvukalt 
tsiviilohvreid; arvestades, et on tõendeid selle kohta, et teatavad ELi liikmesriigid, 
eelkõige Saksamaa ja Ühendkuningriik, toetavad neid surmavaid operatsioone otseselt 
või kaudselt luureandmete ja muude vahendite abil, sealhulgas pakkudes satelliit- ja 
kiudoptilist sidet, mis võimaldab pilootidel mehitamata õhusõidukeid kaugjuhtimise teel 
käitada;

L. arvestades, et Jeemeni majandus, mis oli juba enne konflikti ebakindlas olukorras, on 
saanud ränga löögi, kuna sadadel tuhandetel peredel ei ole enam stabiilset 
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sissetulekuallikat; arvestades, et Jeemen impordib 90 % oma toiduainetest 
kaubandusliku impordi kaudu, mida abiorganisatsioonid ei suuda asendada, sest 
humanitaarabiorganisatsioonid pakuvad toidutalonge või sularaha abivajajatele, et nad 
saaksid teha oste turgudel; arvestades, et 70 % abist ja kaubanduslikust impordist 
saabub Jeemenisse al-Houthi mässuliste kontrolli all oleva Al‑Ḩudaydah’ sadama ja 
selle läheduses asuva Saleefi sadama kaudu ning et sedakaudu tuuakse kohale 
elanikkonnale ellujäämiseks vajalikud toiduained, kütus ja ravimid;

M. arvestades, et Ameerika Ühendriigid on kandnud al-Houthi mässulised välismaiste 
terroriorganisatsioonide loetellu ja rühmitus kanti 10. jaanuaril 2021 ülemaailmsete 
terroriüksuste loetellu; arvestades, et see määratlus jõustus 19. jaanuaril; arvestades, et 
sellest ajast alates on Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välisvarade 
kontrolli osakond (Office of Foreign Assets Control) väljastanud mitu üldluba, mille 
eesmärk on leevendada eeldatavat kahjulikku mõju humanitaartegevusele Jeemenis ja 
sinna suunduvale kaubaliiklusele; arvestades, et Jeemenis humanitaarabi andjad on 
korduvalt hoiatanud, et nendest lubadest ei piisa selleks, et ennetada eespool nimetatud 
määratluse katastroofilist humanitaarmõju, mille alla kuulub Jeemeni toidu ja muude 
esmatarbekaupadega varustamise märkimisväärne vähendamine ajal, mil näljahäda 
tekke oht kasvab; arvestades, et USA administratsioon president Bideni juhtimisel on 
teatanud kavatsusest loetellu kandmine tühistada;

N. arvestades, et majanduslik kasulõikamine on leidnud laialdast kinnitust, kuna nii 
Jeemeni valitsus kui ka al-Houthi mässulised on riigi majandus- ja finantsressursse 
kõrvale suunanud, millel on Jeemeni elanikkonnale laastav mõju; arvestades, et ÜRO 
ekspertide rühma lõpparuandes märgitakse, et al-Houthi väed suunasid 2019. aastal 
kõrvale vähemalt 1,8 miljardit USA dollarit, mis oli ette nähtud valitsusele palkade 
maksmiseks ja kodanikele põhiteenuste osutamiseks; arvestades, et aruandes juhitakse 
tähelepanu ka sellele, et valitsus osaleb rahapesus ja korruptsioonitavades, mis 
kahjustavad Jeemeni elanike toidutarnete kättesaadavust, rikkudes õigust toidule, ning 
mille hulka kuulub ka 423 miljoni USA dollari suuruses summas Saudi Araabia 
vahendite ebaseaduslik kauplejatele ümbersuunamine, kuna need vahendid olid algselt 
ette nähtud selleks, et osta Jeemeni elanikele riisi ja muid kaupu;

O. arvestades, et keset humanitaar- ja poliitilist kriisi on tähtsa Jeemeni Al-Ḩudaydah’ 
sadama lähedal juba viis aastat seisnud 1976. aastal vette lastud roostetav ühekordse 
põhja ja parrastega naftatanker – ujuvladu ja mahalaadimisalus Safer –, mis laguneb 
kiiresti; arvestades, et tankerit kasutati alates 1980. aastate lõpust ladustamisalusena ja 
selles on praegu ligikaudu 1,1 miljonit barrelit naftat, mida on neli korda rohkem kui 
lekkis naftatankerist Exxon Valdez; arvestades, et tankeri seisukorra kiire halvenemine 
kujutab endast tõsist ohtu suure naftareostuse tekkeks, mille mõju keskkonnale oleks 
katastroofiline, mis hävitaks bioloogilise mitmekesisuse ja vähendaks mitmekordselt 
Punase mere rannikualade kohalike kogukondade elatusvahendeid; arvestades, et 
vaatamata keskkonnakatastroofi silmanähtavale ohule on 45 aastat vana naftatankeri 
kauaoodatud inspekteerimine lükatud edasi 2021. aasta märtsini;

P. arvestades, et Jeemenis ja Saudi Araabia piiril kogevad rändajad jätkuvalt vägivalda, 
sealhulgas tulistamist, peksmist, seksuaalvägivalda, ebaseaduslikku vabadusevõtmist ja 
väljapressimist; arvestades, et 2020. aasta aprillis tapeti Saudi Araabia ja al-Houthi 
vägede tulevahetuses umbes 350 rändajat, kes püüdsid Ghari lähistel Munabbih’ 
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piirkonnas Şa‘dah’ kubernerkonnas liikuda üle piiri Saudi Araabiasse, ning arvestades, 
et umbes 3000 rändajat jäid pärast seda vahejuhtumit sellesse piirkonda Jeemeni pool 
piiri lõksu, ilma et neil olnuks võimalik oma põhivajadusi rahuldada;

Q. arvestades, et ÜRO väljapaistvate ekspertide rühm jõudis järeldusele, et Araabia 
Ühendemiraatide toetatavad Security Belt väed vägistavad kinnipeetavaid ja kasutavad 
nende suhtes mitmesugust seksuaalvägivalda eri kinnipidamisasutuses, sealhulgas 
Bureiqas asuvas koalitsiooni hallatavas kinnipidamisasutuses ja Bir Ahmedi vanglas, 
ning et samu tegusid panevad nad toime ka rändajate ja tõrjutud mustanahaliste Aafrika 
kogukondade suhtes ning nad ähvardavad ja ahistavad ka LGBTI kogukonda;

R. arvestades, et konflikti algusest peale on sooline ja seksuaalne vägivald kasvanud üha 
kiirenevas tempos; arvestades, et kriminaalõigussüsteemi juba niigi piiratud suutlikkus 
tegeleda seksuaalse ja soolise vägivalla juhtumitega on kokku varisenud ning keegi ei 
ole uurinud selliseid tegusid nagu naiste röövimine ja vägistamine või sellega 
ähvardamine ohvrite peredelt ja kogukondadelt raha väljapressimise eesmärgil; 
arvestades, et tütarlapsed seisavad silmitsi lapsega sõlmitud abielude sagenemisega ja 
asjaoluga, et vägivald on kasvanud 63 %;

S. arvestades, et kõik konflikti osapooled on inimõiguslasi lakkamatult ahistanud, 
ähvardanud ja laimanud; arvestades, et naissoost inimõiguslased, ajakirjanikud ja 
aktivistid on oma soo tõttu eriti tugeva surve all;

T. arvestades, et Jeemen ja Araabia Ühendemiraadid on allkirjastanud Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu Rooma statuudi, kuid ei ole seda veel ratifitseerinud; arvestades, et 
Saudi Araabia ja Ameerika Ühendriigid ei ole Rooma statuuti allkirjastanud ega 
ratifitseerinud; arvestades, et Rooma statuudi mitmed sätted, sealhulgas sõjakuritegusid 
käsitlevad sätted, kajastavad rahvusvahelist tavaõigust;

1. mõistab teravalt hukka sõjategevuse jätkuva ägenemise Jeemenis ning kutsub kõiki 
osalisi üles kohustuma kiiremas korras kasutama Al‑Ḩudaydah’ kokkuleppe ÜRO 
toetusmissiooni ühise rakendamise mehhanisme ja järgima ülemaailmset relvarahu, 
nagu nõuti ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2532 (2020);

2. kutsub kõiki osalisi, eelkõige Saudi Araabiat ja selle liitlasi üles viivitamata lõpetama 
tsiviilisikute vastased rünnakud, millega rikutakse rahvusvahelist inimõigustealast 
õigust ja rahvusvahelist humanitaarõigust; rõhutab, et Saudi Araabia juhitava 
koalitsiooni tegevus, eelkõige valimatud ja ebaproportsionaalsed õhurünnakud, on 
toonud kaasa tuhandeid tsiviilisikutest inimohvreid ja suurendanud riigi ebastabiilsust; 
mõistab hukka al-Houthi vägede vägivaldsed rünnakud, sealhulgas 30. detsembril 
2020. aastal Adeni lennujaamas uue valitsuse Jeemenisse saabumise ajal toimund 
rünnaku, mille käigus hukkus mitu tsiviilisikut; tuletab meelde, et ebaproportsionaalsed 
ja valimatud rünnakud on rahvusvahelise tavaõiguse kohaselt sõjakuriteod;

3. mõistab hukka kolmandate riikide relvatarnete rolli konflikti kestvaks muutmisel ja 
inimõiguste rikkumisele otsesel kaasaaitamisel; nõuab, et kogu ELis keelustataks igat 
liiki julgeolekuvarustuse eksport, müük ning selle ajakohastamise ja hoolduse 
pakkumine Saudi Araabia juhitava koalitsiooni liikmetele, sealhulgas Saudi Araabiale ja 
Araabia Ühendemiraatidele, kuna Jeemenis pannakse toime tõsiseid rahvusvahelise 
humanitaar- ja inimõigustealase õiguse rikkumisi; kordab sellega seoses, et Euroopa 
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Parlament on 2016. aasta veebruarist saadik korduvalt nõudnud sellist kogu ELi 
hõlmavat keeldu; tunneb seetõttu heameelt mõne ELi liikmesriigi otsuse üle keelustada 
relvade eksport Saudi Araabia juhitava koalitsiooni liikmetele, sealhulgas Saksamaa 
otsuse üle keelustada relvade eksport Saudi Araabiasse – isegi kui see keeld ei hõlma 
teiste liikmesriikidega koos toodetud relvade Saksa komponentide eksporti –, Itaalia 
otsuse üle keelustada relvade eksport Saudi Araabiasse ja Araabia Ühendemiraatidesse 
ning Belgia, Taani, Kreeka, Madalmaade ja Soome valitsuste sarnaste otsuste üle; 
mõistab hukka liikmesriikide jätkuva valmisoleku eksportida relvi Saudi Araabia 
juhitava koalitsiooni liikmetele, sealhulgas Saksamaa relvaekspordi Araabia 
Ühendemiraatidesse ning Prantsusmaa relvaekspordi Araabia Ühendemiraatidesse ja 
Saudi Araabiasse;

4. nõuab, et liikmesriigid peataksid kogu julgeolekuabi pakkumise Saudi Araabia juhitava 
koalitsiooni riikidele ja koostöö nendega, eelkõige andmete ja satelliidifotode 
edastamise; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgel esindajal anda aru sellest, millises olukorras on liikmesriikide sõjaline ja 
julgeolekualane koostöö Saudi Araabia juhitava koalitsiooni liikmetega; tunneb sellega 
seoses heameelt selle üle, et Ameerika Ühendriigid on ajutiselt peatanud relvade ja 
sealhulgas laskemoona müügi Saudi Araabiale ning 23 miljardi USA dollari väärtuses 
tipptasemel reaktiivlennukite F-35 tarnimise Araabia Ühendemiraatidele, sest see on 
esimene samm täieliku relvaembargo suunas; tunneb suurt heameelt USA 
administratsiooni hiljutise teate üle selle kohta, et USA lõpetab kohe Jeemeni sõjas 
ründeoperatsioonide toetamise, sealhulgas relvamüügi, ning kutsub ELi ja selle 
liikmesriike üles seda eeskuju järgima;

5. toonitab, et Jeemeni konfliktile hoogu andvatest relvaeksportijatest võivad saada 
sõjakuritegude kaasosalised ning nad ei täida relvaeksporti käsitleva õiguslikult siduva 
nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP mitut kriteeriumi;

6. peab kahetsusväärseks Ameerika Ühendriikide surmavaid terrorismivastaseid 
operatsioone Jeemenis; nõuab tungivalt, et nõukogu, komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja liikmesriigid kinnitaksid ELi 
seisukohta, mis põhineb rahvusvahelisel õigusel, ja tagaksid, et liikmesriigid ei pane 
toime ebaseaduslikke surmavaid operatsioone, ei toeta neid ega osale neis ühelgi moel; 
nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja, liikmesriigid ja kolmandad riigid kohustuksid kooskõlas oma 
rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustustega uurima usaldusväärseid väiteid 
võimalike ebaseaduslike surmajuhtumite kohta; kordab oma üleskutset võtta vastu 
õiguslikult siduv nõukogu otsus relvastatud mehitamata õhusõidukite kasutamise ning 
rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise 
kohta;

7. on šokeeritud riigis puhkenud laastavast humanitaarkriisist; palub kõigil osalistel täita 
oma kohustust hõlbustada humanitaarabi ja muude elanikele hädavajalike kaupade kiiret 
ja segamatut kohaletoimetamist ning takistusteta juurdepääsu meditsiiniasutustele nii 
Jeemenis kui ka välismaal;

8. väljendab erilist muret kõige hiljutisema toiduga kindlustatuse staadiumide 
klassifikatsiooni hinnangu pärast, millest nähtub, et Jeemenis elab 16 500 inimest 
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näljahädalaadsetes tingimustes ja et prognooside kohaselt kolmekordistub see arv 
2021. aasta juuniks isegi siis, kui säilitatakse praeguse abi tase; on jätkuvalt eriti mures 
humanitaarabiprogrammide püsivalt puuduliku rahastamise pärast ning kutsub kõiki 
riike üles kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2511 (2020) viivitamata 
suurendama oma panust, et hoida ära tohutut inimohvrite hulka;

9. on eriti mures arvukate teadete pärast, mille kohaselt haiglad ei võta voodikohtade, 
seadmete, personali ja ravimite puuduse tõttu vastu haigeid, kellest mõnel on raske 
hingata ja kõrge palavik; rõhutab, et tervisekeskustel puudub COVID-19 raviks vajalik 
põhivarustus ning tervishoiutöötajatel ei ole kaitsevahendeid ja enamik neist ei saa 
palka, mistõttu nad ei tule tööle; kordab oma tungivat kutset kõigile rahvusvahelistele 
rahastajatele suurendada viivitamatu abi andmist, et toetada kohalikku 
tervishoiusüsteemi ja aidata sellel piirata Jeemenis praeguste surmaga lõppevate 
haiguspuhangute, sealhulgas COVID-19, malaaria, koolera ja denguepalaviku levikut;

10. mõistab hukka jätkuva sekkumise humanitaarabioperatsioonidesse ja ohu, mida see 
põhjustab abi vajavate haavatavate inimeste elule; kutsub kõiki osalisi üles kiiresti 
hõlbustama humanitaarabi organisatsioonide täielikku, turvalist ja takistamatut 
juurdepääsu abivajajatele; rõhutab, et Ameerika Ühendriikide poolt al-Houthi 
mässuliste lisamine välismaiste terroriorganisatsioonide loetellu võib tuua kaasa 
katastroofilise humanitaarmõju, mille alla kuulub Jeemeni toidu ja muude 
esmatarbekaupadega varustamise suur vähendamine ajal, mil näljahäda tekke oht 
kasvab; palub Ameerika Ühendriikidel see otsus kiiremas korras tühistada;

11. palub nõukogul täielikult rakendada ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooni 2216 (2015), tehes kindlaks isikud, kes takistavad humanitaarabi 
kohaletoimetamist, ning isikud, kes kavandavad, juhivad või panevad toime tegusid, 
millega rikutakse rahvusvahelist inimõigustealast õigust või rahvusvahelist 
humanitaarõigust, või tegusid, mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist Jeemenis, 
ning võttes nende suhtes sihipäraseid meetmeid; tuletab meelde, et sanktsioonide 
komitee ei ole sanktsioone määranud ühelegi koalitsiooni kuuluvale isikule, vaatamata 
koalitsiooni toime pandud korduvaid rikkumisi käsitlevale teabele, mille on kogunud 
ÜRO väljapaistvate Jeemeni ekspertide rühm, mis annab teavet selleks, et aidata kaasa 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni täielikule rakendamisele;

12. kordab, et kiiresti on vaja viia läbi ÜRO hindamis- ja remondimissioon ujuvlaol ja 
mahalaadimisalusel Safer, mis on maha jäetud Al-Ḩudaydah’ sadama lähedal ja mis 
kujutab endast otsest suure keskkonnakatastroofi ohtu bioloogilisele mitmekesisusele ja 
Punase mere rannikualade kohalike kogukondade elatusvahenditele; kutsub ELi üles 
andma kogu vajalikku poliitilist, tehnilist ja rahalist toetust, et võimaldada ÜRO 
tehnilisel meeskonnal saada luba minna kiiremas korras ujuvlao ja mahalaadimisaluse 
Safer pardale, et vältida naftaleket, mis võib olla neli korda hullem kui ajalukku jääv 
leke tankerist Exxon Valdez 1989. aastal Alaskas;

13. tuletab meelde, et Jeemeni konflikti lahendus ei saa olla sõjaline ja kriisi on võimalik 
lahendada vaid kõiki asjaosalisi hõlmava läbirääkimisprotsessi teel; kordab oma toetust 
Jeemeni juhitavale ja Jeemeni enda kaasavale poliitilisele protsessile, nagu on sätestatud 
asjakohastes ÜRO resolutsioonides, sealhulgas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 
2216 (2015); toetab kindlalt ÜRO erisaadiku Martin Griffithsi pingutusi, mida ta teeb 
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ühisdeklaratsiooniga seotud erimeelsuste ületamiseks, ning nõuab Ar-Riyāḑi 
kokkuleppe rakendamist; nõuab tungivalt, et kõik osalised võimaldaksid ÜRO 
erisaadikule täielikku ja takistusteta juurdepääsu territooriumi kõikidesse osadesse;

14. kordab, et tingimata tuleb kaitsta lapsi ja tagada nende inimõiguste täielik kasutamine; 
on sellega seoses šokeeritud laste jätkuvast värbamisest ja kasutamisest Jeemeni 
konfliktis ning kutsub rahvusvahelist üldsust ja ÜRO peasekretäri üles suurendama 
kiiresti oma jõupingutusi, et teha lõpp laste värbamisele ja kasutamisele; mõistab hukka 
ÜRO peasekretäri otsuse kustutada Saudi Araabia juhitav koalitsioon tapmise ja 
sandistamise kohta koostatud loetelust ning loodab, et see parandatakse tulevastes 
aruannetes;

15. kutsub kõiki osalisi üles viivitamata lõpetama kõik väljendusvabaduse vastu suunatud 
rünnakud, mida pannakse muu hulgas toime kinnipidamise, kadunuks jääma sundimise 
ja hirmutamise teel, ning vabastama kõik ajakirjanikud ja inimõiguste kaitsjad, kes on 
kinni peetud üksnes seetõttu, et nad kasutasid oma inimõigusi; nõuab, et viivitamata ja 
tingimusteta vabastataks bahaismi järgijad, keda peetakse praegu kinni oma usu 
rahumeelse praktiseerimise eest ja keda süüdistatakse niisuguste tegude eest, mille 
karistuseks on surmanuhtlus;

16. mõistab hukka Jeemeni kultuuripärandi ning sealhulgas Şan‘ā’ vanalinna ja ajaloolise 
Zabidi linna hävitamise Saudi Araabia juhitava koalitsiooni õhurünnakutega; väljendab 
kahetsust ja tuletab meelde, et koalitsioon vastutab selle hävitustöö eest, ning rõhutab, et 
koalitsioon tuleb nende tegude eest vastutusele võtta; nõuab Saudi Araabia ja Araabia 
Ühendemiraatide hääleõiguse peatamist UNESCO juhtorganites, kuni viiakse läbi 
sõltumatu ja erapooletu uurimine, mis käsitleb mõlema riigi vastutust kultuuripärandi 
hävitamise eest; palub ÜRO peasekretäril tõstatada Julgeolekunõukogus küsimus kõigi 
Jeemeni konfliktis ohustatud kultuurimälestiste kaitsest, eesmärgiga võtta vastu 
asjakohane resolutsioon;

17. peab kahetsusväärseks naiste puudumist Jeemeni uues valitsuses, mis on esimene ilma 
naisliikmeteta valitsus 20 aasta jooksul, ning kutsub Jeemeni valitsust üles võtma kõik 
vajalikud meetmed, et tagada naiste võrdne esindatus, kohalolu ja osalemine riigi 
poliitilises sfääris;

18. rõhutab, et õiglus, õigusriik ja võitlus karistamatuse vastu on pikaajalise rahu 
saavutamise ja konflikti lahendamise püüdluste olulised elemendid, ning nõuab 
tungivalt, et osalised astuksid viivitamata samme, et lõpetada kestvad rikkumised ja 
ennetada uusi; kutsub kõiki osalisi ja rahvusvahelist üldsust üles tagama, et Jeemenis 
rikkumiste toimepanijad võetakse vastutusele ja ohvrid saaksid kasutada õigust kahju 
heastamisele; kutsub rahvusvahelist üldsust üles looma samasugust mehhanismi nagu 
rahvusvaheline, erapooletu ja sõltumatu mehhanism, mille ÜRO Peaassamblee lõi 2016. 
aastal eesmärgiga uurida kuritarvitusi Süüria konfliktis, et viia läbi täiendavaid uurimisi 
ja valmistada ette kohtuasja toimikuid, mida saaks jagada asjaomaste süüdistuse 
ettevalmistamise eest vastutavate asutustega;

19. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed, et võtta kuritegude 
väidetavad toimepanijad vastutusele, kohaldades selleks eelkõige üldise kohtualluvuse 
põhimõtet ning uurides Jeemenis toime pandud jõhkraid massikuritegusid ja esitades 
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väidetavatele toimepanijatele süüdistuse;

20. tunnustab kohalike ja rahvusvaheliste kodanikuühiskonna organisatsioonide tööd 
jõhkrate massikuritegude ja sealhulgas kultuuripärandi hävitamise tõendusmaterjalide 
registreerimisel; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles pakkuma nendele osalistele edasist 
abi;

21. avaldab kiitust ÜRO väljapaistvate Jeemeni ekspertide rühma tööle; peab tervitatavaks, 
et Inimõiguste Nõukogu pikendas ekspertide rühma volitusi, et tagada rahvusvahelise 
inimõigustealase õiguse kõigi rikkumiste ja kuritarvituste põhjalik uurimine ning 
inimõiguste raskete rikkumiste eest vastutajate vastutusele võtmine; peab 
kahetsusväärseks Bahreini, Jeemeni, Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia 
valitsuste aktiivset vastuseisu volituste pikendamisele;

22. kutsub Inimõiguste Nõukogu hoidma inimõiguste olukorda Jeemenis püsivalt 
päevakorral, pikendades korduvalt ÜRO väljapaistvate Jeemeni ekspertide rühma 
volitusi ja tagades rühmale piisavad vahendid volituste tõhusaks täitmiseks, sealhulgas 
rikkumiste ja kuritegude alase teabe kogumiseks, säilitamiseks ja analüüsimiseks;

23. kutsub ELi ja liikmesriike üles võtma otsustavaid meetmeid, et ÜRO 
Julgeolekunõukogu pöörduks Jeemenis valitseva olukorra küsimuses Rahvusvahelisse 
Kriminaalkohtusse ning pikendaks nende isikute nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse 
ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioone;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO 
inimõiguste ülemvolinikule, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia 
Riikide Liiga peasekretärile, Jeemeni valitsusele, Saudi Araabia Kuningriigi valitsusele 
ja Araabia Ühendemiraatide valitsusele.


