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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) 17 ja 
207 artiklan,

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

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan toimintasuunnitelman 2015–
2019, jonka neuvosto hyväksyi 20. heinäkuuta 2015, ja sen kesäkuussa 2017 tehdyn 
väliarvioinnin,

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämiseksi ja suojelemiseksi,

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat homo- ja 
biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden (hlbti) kaikkien 
ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi,

– ottaa huomioon kuolemanrangaistusta, sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella ja 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

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



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

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 2011 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta 
(jäljempänä ’Istanbulin yleissopimus’), jota kaikki jäsenvaltiot eivät ole ratifioineet,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmiskaupan vastaisesta 
toiminnasta (CETS nro 197) sekä yleissopimuksen lasten suojelemisesta seksuaalista 
riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan (CETS nro 201),

– ottaa huomioon kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan Euroopan neuvoston 
puiteyleissopimuksen sekä alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan,

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

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2015 julkistetun toisen sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
EU:n toimintasuunnitelman ”Sukupuolten tasa-arvo ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen: tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n 
ulkosuhteiden avulla (2016–2020)”,

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

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

– ottaa huomioon YK:n julistukset kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin 
vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista sekä alkuperäiskansojen oikeuksista,

– ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan YK:n ihmisoikeusneuvostolle 8. elokuuta 2017 
antaman raportin alkuperäiskansojen oikeuksista1,

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2011 annetut yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat 
YK:n suuntaviivat,

– ottaa huomioon 9. joulukuuta 1998 annetun YK:n julistuksen yksilöiden, ryhmien ja 
yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta edistää ja suojella yleismaailmallisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia,

– ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 
(CEDAW), Pekingin toimintaohjelman ja kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 
toimintaohjelman sekä niiden tarkistuskonferenssien tulokset,

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun julkilausuman YK:n yleiskokouksen 
kolmannen komitean New Yorkissa 15. lokakuuta 2019 pidetyssä istunnossa,

– ottaa huomioon marraskuussa 2006 hyväksytyt Yogyakartan periaatteet, jotka koskevat 
ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden soveltamista seksuaaliseen 

1 https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2

https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2


suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin, ja 10. marraskuuta 2017 hyväksytyt 
kymmenen lisäperiaatetta,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 28. toukokuuta 2019 tekemän päätöksen nimetä 
22. elokuuta uskontoon tai vakaumukseen liittyvien väkivallantekojen uhrien 
kansainväliseksi muistopäiväksi,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeiset yleissopimukset,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 10. ja 11. joulukuuta 2018 hyväksymän 
muuttoliikettä koskevan Global Compact -aloitteen,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 17. joulukuuta 2018 vahvistaman pakolaisia 
koskevan Global Compact -aloitteen,

– ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus)1,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2018 annetun Euroopan neuvoston pöytäkirjan, jolla 
muutetaan yleissopimusta yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä, 

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät EU:n painopisteistä 
Yhdistyneissä kansakunnissa ja Yhdistyneiden kansakuntien 73. yleiskokouksessa,

– ottaa huomioon 17. heinäkuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät Kansainvälisestä 
rikostuomioistuimesta Rooman perussäännön hyväksymisen 20. vuosipäivänä,

– ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Ihmisarvoinen 
elämä: apuriippuvuudesta omaehtoiseen selviytymiseen” (COM(2016)0234) ja 
12. toukokuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät EU:n lähestymistavasta 
pakkomuuttoon ja kehitykseen,

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

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sekä 13 osallistuvan YK:n jäsenvaltion 
ulkoministerin tai edustajan 27. syyskuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman ”Hyviä 
ihmisoikeustarinoita” -aloitteesta,

– ottaa huomioon EU:n vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta 
maailmassa 2018,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta 
ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminnasta 
tällä alalla2, sekä aiemmat päätöslauselmansa aiemmista vuosikertomuksista,

1 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0515.



– ottaa huomioon 23. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman EU:n strategisesta 
viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan 
torjumiseksi1 ja 13. maaliskuuta 2019 antamansa suosituksen neuvostolle sekä 
komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle Euroopan ulkosuhdehallinnon 
toteuttaman seurannan tarkastelusta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin 
mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten 
levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi2,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevista 
EU:n suuntaviivoista ja toimeksiannosta3,

– ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2018 antamansa päätöslauselman maailman 
alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaamisesta, maakaappaus mukaan lukien4,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman hlbti-ihmisten tasa-
arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuudesta (2019–2024)5,

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimyksistä EU:ssa6,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan mukaisesti ihmisoikeuksien, demokratian ja 
oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista vuonna 2018 antamansa päätöslauselmat (niin 
kutsutut kiireelliset päätöslauselmat),

– ottaa huomioon Saharov-mielipiteenvapauspalkintonsa, joka myönnettiin vuonna 2018 
ukrainalaiselle elokuvaohjaajalle ja Venäjällä vangitulle poliittiselle vangille Oleg 
Sentsoville,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kirjeen,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0051/2019),

A. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 70-vuotisjuhlien 
aikana vuonna 2018 EU korosti ihmisoikeuksien kunnioittamiseen perustuvan 
maailmanjärjestyksen rakentamisen poliittista merkitystä ja vahvisti uudelleen olevansa 
syvästi ja vakaasti sitoutunut ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojelemiseen kaikkialla 
maailmassa; toteaa, että Euroopan parlamentti järjesti marraskuussa 2018 ensimmäisen 
ihmisoikeusviikkonsa, jonka aikana tuotiin esille ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen jälkeen saavutetut virstanpylväät sekä nykyiset ihmisoikeushaasteet;

B. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien kunnioitus, edistäminen, jakamattomuus ja 
yleismaailmallisuuden turvaaminen sekä demokraattisten periaatteiden ja arvojen, myös 
oikeusvaltioperiaatteen, edistäminen, ihmisarvon kunnioittaminen sekä 

1 EUVL C 224, 27.6.2018, s. 58.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0187.
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0013.
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0279.
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0129.
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0111.



yhdenvertaisuus- ja solidaarisuusperiaatteiden noudattaminen ovat EU:n eettisen ja 
oikeudellisen säännöstön ja sen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja 
unionin kaiken ulkoisen toiminnan kulmakiviä; ottaa huomioon, että EU:n pitäisi pyrkiä 
edelleen johtavaan asemaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa edistämisessä ja 
suojelussa myös monenvälisen yhteistyön tasolla, erityisesti toimimalla YK:n eri 
elimissä aktiivisesti ja rakentavasti sekä YK:n peruskirjan, Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, kansainvälisen oikeuden ja vuoteen 2030 ulottuvassa kestävän 
kehityksen ohjelmassa hyväksyttyjen sitoumusten ja kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti;

C. toteaa, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisella julistuksella, joka on YK:n 
jäsenvaltioita ohjaavien yleismaailmallisten arvojen, periaatteiden ja normien kokoelma, 
ihmisoikeuksien suojelu asetetaan hyvän hallintotavan ytimeen; ottaa huomioon, että 
EU on ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja SEU:n 21 artiklan hengessä 
ihmisoikeuksiin perustuvia politiikkoja noudattavien toimijoiden eturintamassa ja pyrkii 
jatkuvasti puuttumaan ihmisoikeusloukkauksiin;

D. toteaa, että EU jatkoi ihmisoikeuksien edistämisen tukemista vuonna 2018 kahden- ja 
monenvälisten toimien avulla, erityisesti vahvistamalla poliittista vuoropuhelua EU:n 
ulkopuolisten maiden kanssa, myös EU:n jäsenyyttä tavoittelevien maiden ja Afrikan 
unionin kaltaisten muiden alueellisten organisaatioiden kanssa, ja tekemällä uusia 
kansainvälisiä sopimuksia, kuten kauppa- ja talouskumppanuuksia; toteaa 
kunnianhimoisen sitoutumisen edellyttävän, että EU on johdonmukainen ja näyttää 
esimerkkiä;

E. toteaa, että EU:n politiikoilla on varmistettava kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
ryhmien, kuten etnisten, kielellisten tai uskonnollisten vähemmistöjen, vammaisten 
henkilöiden, hlbti-yhteisön, naisten, lasten, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien, 
ihmisoikeuksien suojelu; toteaa, että ihmisoikeuksien puolustajia koskevan YK:n 
julistuksen juhlinnan yhteydessä EU antoi tunnustusta ihmisoikeuksien puolustajien 
keskeiselle roolille demokratian ja oikeusvaltion vahvistamisessa; toteaa, että 
ihmisoikeuksien puolustajien vuoden 2018 huippukokouksessa laadittiin 
toimintasuunnitelma, joka sisältää ihmisoikeuksien puolustamista koskevat painopisteet; 
toteaa, että vuonna 2018 monet ihmisoikeuksien puolustajat joutuivat hyökkäysten, 
uhkailun ja vainon kohteeksi ja jotkut jopa murhattiin; toteaa, että eräät yksityiset 
sotilas- ja turvallisuusalan yritykset ovat olleet osallisina monissa 
ihmisoikeusloukkauksissa, jotka on tutkittava asianmukaisesti ja joista vastuussa olevat 
on saatettava oikeuden eteen;

F. toteaa, että jopa tällä vuosikymmenellä on voitu havaita kansainvälisellä tasolla näkyviä 
rajoituksia ja pyrkimyksiä hyökätä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia vastaan; 
toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet pohjautuvat 
perusihmisoikeuksiin ja ovat olennainen osa ihmisarvoa; toteaa, että naisiin ja tyttöihin 
kohdistuva väkivalta on yksi maailman yleisimmistä ihmisoikeusloukkauksista ja että se 
vaikuttaa naisiin yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja on merkittävä este sukupuolten tasa-
arvon saavuttamiselle; toteaa, että parlamentti on vaatinut kattavaa ja sitovaa 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa EU:n strategiaa, jonka on mahdollistettava 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen kaikkeen EU:n toimintapolitiikkaan ja 
vahvistettava tulevan sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan kolmannen EU:n 
toimintasuunnitelman vaikutusta;



G. toteaa, että kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistäminen on osa EU:n 
perimmäistä tarkoitusta; toteaa, että EU on sitoutunut toimimaan kansainvälisellä 
näyttämöllä perustamisensa johtoajatuksena olevien periaatteiden mukaisesti sekä YK:n 
peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti ja niitä tukien;

H. ottaa huomioon, että ympäristöön liittyvät hätätilanteet, kuten ilmaston lämpeneminen 
ja metsäkato, ovat seurausta ihmisen toiminnasta ja aiheuttavat ihmisoikeusloukkauksia 
suoraan niiden vaikutuksille altistuneille, koska he menettävät kotinsa ja 
elinympäristönsä, mutta myös koko ihmiskunnalle; katsoo, että on tärkeää tunnustaa 
ihmisoikeuksien, terveyden ja ympäristönsuojelun välinen yhteys; katsoo, että veden 
saatavuuden varmistaminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan ehkäistä jännitteitä tietyillä 
alueilla;

I. katsoo, että EU:n sisäisen ja ulkoisen politiikan ja EU:n ulkoisen politiikan eri toimien 
keskinäistä johdonmukaisuutta on lisättävä, jotta unioni voi toteuttaa menestyksellistä ja 
vaikuttavaa ihmisoikeuspolitiikkaa; katsoo, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa tukevat 
toimintapolitiikat olisi sisällytettävä osaksi EU:n kaikkia muita politiikkoja, joilla on 
ulkoinen ulottuvuus, kuten kehitysyhteistyötä, muuttoliikettä, turvallisuutta, terrorismin 
torjuntaa, naisten oikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, laajentumista ja kauppaa koskevia 
politiikkoja, erityisesti sisällyttämällä ihmisoikeuslausekkeita EU:n ja EU:n 
ulkopuolisten maiden välisiin sopimuksiin; katsoo, että johdonmukaisuuden lisäämisen 
pitäisi mahdollistaa se, että EU voi reagoida nopeammin ihmisoikeusloukkausten 
varhaisessa vaiheessa ja toimia aktiivisempana ja uskottavampana ihmisoikeustoimijana 
maailmanlaajuisesti;

J. ottaa huomioon, että demokratiaan siirtyminen ja oikeusvaltion perustaminen tai 
vakiinnuttaminen ovat monissa maissa pitkiä ja raskaita prosesseja ja että niiden 
onnistumisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että niihin saadaan tukea ulkopuolelta, 
myös EU:lta, pitkän ajan kuluessa;

Ihmisoikeudet ja demokratia: yleiset suuntaukset ja keskeiset haasteet

1. ilmaisee syvän huolestumisensa demokratiaa ja oikeusvaltiota vastaan eri puolilla 
maailmaa vuonna 2018 tehdyistä hyökkäyksistä, jotka osoittavat, että autoritaarisuus on 
nousussa poliittisena hankkeena, johon kuuluvat ihmisoikeuksien laiminlyöminen, 
eriävien mielipiteiden tukahduttaminen, oikeuslaitoksen politisoituminen, ennalta 
määritetyt vaalitulokset, kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien 
kaventuminen ja kokoontumisvapauteen ja sananvapauteen kohdistuvat rajoitukset; 
korostaa, että kansalaisyhteiskunnan on tärkeää mahdollistaa joustavat, oikea-aikaiset ja 
tehokkaat toimet sellaisia hallintoja vastaan, jotka rikkovat kansainvälistä oikeutta, 
ihmisoikeuksia ja demokratian periaatteita;

2. katsoo, että autoritaarisesti johdetut maat ovat aiempaa alttiimpia epävakaudelle, 
konflikteille, korruptiolle, väkivaltaisille ääriliikkeille ja ulkomaisiin sotilaallisiin 
konflikteihin osallistumiselle; ilmaisee huolensa siitä, että yhä on hallintoja, jotka 
kiistävät kansainväliseen oikeuteen kirjattujen yleismaailmallisten ihmisoikeuksien 
olemassaolon; pitää kuitenkin myönteisenä, että useat maat ovat käynnistäneet rauhan- 
ja demokratisointiprosesseja, toteuttaneet perustuslaillisia ja oikeudellisia uudistuksia ja 
käyneet kansalaisyhteiskunnan kanssa avoimia ja julkisia keskusteluja, joilla on pyritty 
edistämään perusvapauksia ja ihmisoikeuksia, kuolemanrangaistuksen lakkauttaminen 
mukaan luettuna; pitää valitettavana, että vaikka kuolemanrangaistuksen 



lakkauttaminen on yleistymässä maailmanlaajuisesti, useat maat eivät ole vielä 
keskeyttäneet kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa;

3. tähdentää, että kaikkien valtioiden, jotka pitävät yllä kansainvälisesti tunnustettuja 
perusvapauksia demokratian kulmakivinä, on näytettävä esimerkkiä ihmisoikeuksiin ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvien demokraattisen hallinnon käytäntöjen 
levittämisessä ympäri maailman sekä ihmisoikeuksien suojelemiseen tähtäävien 
kansainvälisten oikeudellisten välineiden vahvistamisessa; painottaa, että haitallisesta 
vaikuttamisesta aiheutuvat haasteet heikentävät demokraattista hallintotapaa ja 
ihmisoikeuksien perustavia arvoja ja siten vaikeuttavat demokraattisten valtioiden 
myönteisiä pyrkimyksiä; on erittäin huolissaan autoritaaristen hallintojen ja 
populististen kansallismielisten puolueiden ja hallitusten välisistä yhteyksistä; katsoo, 
että tällaiset yhteydet heikentävät perusarvojen edistämiseen tähtäävien EU:n toimien 
uskottavuutta;

4. palauttaa mieliin, että ihmisoikeudet eivät ole hierarkkisia; korostaa tarvetta varmistaa, 
että noudatetaan täysimääräisesti periaatetta, jonka mukaan ihmisoikeudet ovat 
yleismaailmallisia ja luovuttamattomia, jakamattomia, toisiaan tukevia ja toisiinsa 
liittyviä; korostaa, että yrityksiä oikeuttaa tiettyjen ryhmien syrjäytyminen toisten 
ryhmien oikeuksien ajamisella ei voida mitenkään hyväksyä;

5. korostaa, että muun muassa etnisiin puhdistuksiin tähtäävät aseelliset konfliktit ja 
sotilaalliset iskut ovat vitsaus, joka vaatii edelleen siviiliuhreja ja aiheuttaa 
laajamittaisia pakkomuuttoja, ja että niiden yhteydessä valtiot ja muut kuin valtiolliset 
toimijat laiminlyövät vastuunsa noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja 
ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta; korostaa, että sotatilassa tai 
konfliktitilanteessa olevat alueet joutuvat kärsimään vakavista 
ihmisoikeusrikkomuksista, jotka ovat luonteeltaan poikkeuksellisia, joilla pyritään 
kieltämään uhrien ihmisarvo ja jotka ovat tuhoisia uhrien kannalta ja niihin 
syyllistyneiden ihmisarvoa alentavia; korostaa esimerkkinä kidutuksen ja muun julman, 
epäinhimillisen ja halventavan kohtelun, tahdonvastaisten katoamisten, laittomien 
teloitusten, väkivallan ja tahallisen nälkään näännyttämisen käyttöä yksittäisten 
henkilöiden, perheiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien, etenkin lasten, tuhoamiseen, 
horjuttamiseen ja lannistamiseen tarkoitettuna sota-aseena; korostaa etnisiin ja 
uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten, erityisesti käännynnäisten, erityistä 
alttiutta seksuaaliselle väkivallalle; tuomitsee jyrkästi kuolonuhreja vaatineet 
hyökkäykset sairaaloita, kouluja ja muita siviilikohteita vastaan aseellisissa 
konflikteissa maailmanlaajuisesti vuonna 2018; palauttaa mieliin, että oikeus elämään 
on tärkeä ihmisoikeus ja että laittomat sotatoimet on siksi aina tuomittava yksimielisesti 
ja niihin on puututtava tehokkaasti;

6. tuomitsee monenvälisyyden ja sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen 
horjuttamisen, mikä muodostaa vakavan haasteen ihmisoikeuksille ympäri maailman; 
uskoo vakaasti siihen, että monenvälisessä kehyksessä ja erityisesti YK:n elimissä 
yhdessä sovitut yhteiset lähestymistavat ja päätökset ja alueellisten järjestöjen, kuten 
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj), nykyiset sovitut neuvottelumuodot 
tarjoavat tehokkaimman keinon palvella ihmiskunnan etua, löytää kestäviä ratkaisuja 
konflikteihin kansainvälisen oikeuden, YK:n peruskirjan ja Helsingin päätösasiakirjan 
normien ja periaatteiden mukaisesti ja vauhdittaa edistystä ihmisoikeuksien alalla; on 
erittäin huolissaan siitä, että monissa YK:n ihmisoikeuselimissä, kuten YK:n 
ihmisoikeusneuvostossa, on edustettuna maita, joiden on osoitettu syyllistyneen 
vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin;



7. pitää hyvin huolestuttavana, että niiden tapausten määrä, joissa ihmisoikeuksien 
puolustajia, erityisesti toimittajia, tutkijoita, asianajajia, poliitikkoja ja 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja, muun muassa naisten oikeuksien puolustajia, 
ympäristönsuojelijoita, maitaan puolustavia henkilöitä ja uskonnollisia vähemmistöjä 
puolustavia henkilöitä, on murhattu, heitä vastaan on hyökätty sekä fyysisesti että 
sanallisesti, heitä on tuomittu kuolemaan, heitä on vainottu, vangittu, ahdisteltu ja 
peloteltu, on lisääntynyt ympäri maailman ja eritoten maissa, joissa korruptio on yleistä 
ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja oikeudellinen valvonta on heikkoa; on 
erityisen huolissaan yhä röyhkeämmistä toisen maan maaperällä tehdyistä 
hyökkäyksistä, jotka ovat joissakin tapauksissa diplomaattisia erioikeuksia ja vapauksia 
koskevien lakien ja käytäntöjen vastaisia; vaatii oikeutta ja vastuuvelvollisuutta näitä 
hyökkäyksiä koskevan päätöksenteon korkeimmalla tasolla; toteaa, että kaikki 
ihmisoikeuksien puolustajat, erityisesti naiset, kohtaavat erityisiä riskejä ja tarvitsevat 
asianmukaista suojelua; pitää tuomittavana, että jotkut hallitukset ovat hyväksyneet 
lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja yhteiskunnallisia 
liikkeitä, esimerkiksi lopettamalla kansalaisjärjestöjä tai jäädyttämällä niiden varoja; on 
syvästi huolissaan kyberturvallisuutta ja terrorismin torjuntaa koskevan sortavan 
lainsäädännön käyttämisestä ihmisoikeuksien puolustajien hiljentämiseksi;

8. korostaa sukupuolten tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen oikeuksien maailmanlaajuisen 
edistämisen tärkeyttä; korostaa, että vaikka asiassa on tapahtunut edistystä, naiset ja 
tytöt kärsivät edelleen syrjinnästä ja väkivallasta; painottaa, että valtaosassa 
yhteiskunnista naisilla ja tytöillä on edelleen vaikeuksia saada lain mukaista tasa-
arvoista kohtelua, käyttää yhtäläisiä mahdollisuuksia saada koulutusta, 
terveydenhuoltopalveluja, kunnollisia työpaikkoja ja sama palkka samasta työstä sekä 
huolehtia tasapuolisesta edustuksestaan poliittisissa ja taloudellisissa elimissä; ilmaisee 
huolensa laajalle levinneistä jatkuvista hyökkäyksistä, jotka kohdistuvat naisten 
oikeuksiin sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin, sekä lainsäädännöstä, 
joka rajoittaa näitä oikeuksia monissa maailman osissa; korostaa, että naisten 
sukuelinten silpominen ja lapsiavioliitot ovat yleisimpiä ihmisoikeusloukkauksia; 
ilmaisee huolensa siitä, että uskontoa tai vakaumusta ilmaisevat naiset ovat erityisen 
alttiita vainolle; pitää myönteisenä EU:n ja YK:n Spotlight-aloitetta naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi ja kehottaa vahvistamaan sitä;

9. korostaa, että ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta on keskeisen tärkeää kunnioittaa ja 
edistää lapsen oikeuksia, torjua kaikkia lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön, 
laiminlyönnin, kaltoinkohtelun, kaupan ja riiston ilmenemismuotoja, mukaan lukien 
pakkoavioliitot ja lapsisotilaiden rekrytointi aseellisiin konflikteihin, sekä tarjota lapsille 
hoivaa ja koulutusta; tukee tässä yhteydessä seuranta- ja raportointimekanismia, joka 
perustettiin lapsia aseellisissa selkkauksissa koskevalla YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmalla 1612;

10. 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 pääsyä ja koulutukseen pääsyä sekä edistämään ratkaisuja, jotka 
helpottavat vammaisten henkilöiden toimintaa yhteiskunnassa;

11. kiinnittää huomiota etniseen alkuperään, kansallisuuteen, yhteiskuntaluokkaan, kastiin, 
uskontoon, vakaumukseen, kieleen, ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen 
ja sukupuoli-identiteettiin perustuvaan vainoon ja syrjintään, jotka ovat edelleen yleisiä 
monissa maissa ja monissa yhteiskunnissa; on vakavasti huolissaan yhä 



suvaitsemattomammista ja vihantäyteisistä reaktioista, jotka kohdistuvat tällaisten 
ihmisoikeusloukkausten uhreiksi joutuneisiin ihmisiin; kehottaa saattamaan tällaisiin 
ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet vastuuseen teoistaan;

12. toteaa, että vuonna 2018 pakkosiirtolaisten määrä ylitti 70 miljoonaa ihmistä, joista 
26 miljoonaa oli pakolaisia, 41 miljoonaa maan sisäisesti siirtymään joutuneita 
henkilöitä ja 3,5 miljoonaa turvapaikanhakijoita1; panee lisäksi merkille, että 
maailmassa on noin 12 miljoonaa kansalaisuudetonta henkilöä; katsoo, että sodat, 
konfliktit, terrorismi, väkivalta, poliittinen sorto, uskontoon tai vakaumukseen 
perustuva vaino, köyhyys sekä puutteellinen vesi- ja elintarviketurva uhkaavat ruokkia 
uusia konflikteja ja lisätä väestön siirtymistä muualle; toteaa, että ilmastonmuutoksen 
ympäristövaikutukset, kuten turvallisen juomaveden aikaisempaa rajallisempi 
saatavuus, voivat pahentaa väestön siirtymistä;

13. korostaa, että ilmastohätätila ja biologisen monimuotoisuuden laajamittainen 
häviäminen aiheuttavat vakavan uhan väestölle; muistuttaa, että ihmisten perusoikeudet 
elämään, terveyteen, ravintoon ja turvalliseen veteen ovat uhattuina ilman tervettä 
ympäristöä; kiinnittää huomiota vaikutuksiin, joita ympäristön tuhoutumisella on 
ihmisoikeuksiin, kun otetaan huomioon asianomaisten väestöryhmien oikeudet ja koko 
ihmiskunnan oikeus ympäristöön; korostaa valtioiden ja muiden päättäjien olennaisia 
velvoitteita ja vastuita, jotta ne voivat noudattaa vuoden 2015 Pariisin sopimuksen 
tavoitteita ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi, ilmastonmuutoksen 
kielteisten ihmisoikeusvaikutusten torjumiseksi ja asianmukaisten toimintapolitiikkojen 
edistämiseksi ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti; muistuttaa, että valtioilla on 
velvollisuus suojella biologista monimuotoisuutta ja tarjota mahdollisuus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin biologisen monimuotoisuuden häviämisen ja heikkenemisen 
tapauksessa; ilmaisee tukevansa ympäristörikoksia koskevia uusia lainsäädäntötoimia 
kansainvälisellä tasolla;

14. painottaa, että sanan- ja ilmaisunvapaus sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuus sekä 
verkossa että sen ulkopuolella ovat kestävien demokraattisten yhteiskuntien ytimessä; 
tuomitsee terrorismin torjunnan, valtion turvallisuuden ja lainvalvonnan kaltaisten 
oikeutettujen tavoitteiden väärinkäytön sananvapauden rajoittamiseen; tuomitsee 
vähemmistöihin kohdistuvan tiedotusvälineiden propagandan ja väärän tiedon 
levittämisen; kehottaa ottamaan käyttöön parhaat mahdolliset suojatoimet vihapuhetta ja 
radikalisoitumista, disinformaatiokampanjoita ja vihamielistä propagandaa vastaan, 
erityisesti kun niitä levittävät autoritaariset valtiot ja muut kuin valtiolliset toimijat, 
kuten terroristiryhmät, kehittämällä sekä EU:n että kansainvälisen tason oikeudellisen 
kehyksen hybridiuhkien torjumiseksi, kyber- ja informaatiosodankäynti mukaan lukien, 
vaarantamatta kuitenkaan perusoikeuksia; muistuttaa, että tiedotusvälineiden olisi 
heijastettava moninaisia mielipiteitä ja tuettava ja noudatettava syrjimättömyyden 
periaatetta; korostaa tässä yhteydessä, että vähemmistöihin kuuluvilla henkilöillä olisi 
oltava syrjimätön pääsy lähetystoimintaa harjoittaviin viestimiin, myös heidän omalla 
kielellään;

EU:n ihmisoikeuksia koskevan ulkopolitiikan tehostaminen

15. muistuttaa, että EU on sitoutunut asettamaan ihmisoikeudet ja demokratian keskeiselle 
sijalle suhteissaan kolmansiin maihin; korostaa siksi, että tavoite edistää ihmisoikeuksia 
ja demokratiaa kaikkialla maailmassa edellyttää, että se valtavirtaistetaan kaikkeen 

1 UNHCR – Global Trends 2018 -raportti (19. kesäkuuta 2019).



EU:n politiikkaan, jolla on ulkoinen ulottuvuus; kehottaa EU:ta täyttämään nämä 
sitoumukset ja varmistamaan, että sen toimilla ei tahattomasti vahvisteta autoritaarisia 
hallintoja;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään uuden, kunnianhimoisen, kattavan ja 
sitovan ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan toimintasuunnitelman seuraaviksi 
viideksi vuodeksi; vaatii, että tulevassa toimintasuunnitelmassa käsitellään 
asianmukaisesti kaikkia ihmisoikeushaasteita, mukaan lukien digitaaliset oikeudet, 
ympäristöoikeudet, ikääntyneiden oikeudet, urheilu ja ihmisoikeudet sekä muuttajien 
oikeudet; kehottaa luomaan vahvan seurantamekanismin toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanon ja vaikutusten arvioimiseksi; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
enemmän vastuuta toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja raportoimaan sen 
täytäntöönpanosta;

17. panee merkille ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden 
loukkauksista antamiensa päätöslauselmien sekä ihmisoikeuksien alivaliokunnan työn 
merkityksen; suosittelee painokkaasti, että komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto 
tehostavat yhteistyötään parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa, jotta se 
voi osallistua tulevaan toimintasuunnitelmaan ja seurata sen täytäntöönpanoa; kehottaa 
Euroopan ulkosuhdehallintoa raportoimaan parlamentille säännöllisesti 
seurantatoimista, joita se on toteuttanut kaikkien kiireellisten päätöslauselmien ja/tai 
niitä koskevien suositusten johdosta;

18. korostaa, että kauppa, EU:n politiikka kaupan alalla ja ihmisoikeudet voivat tukea ja 
niiden olisi tuettava toisiaan ja että elinkeinoelämällä on tärkeä rooli myönteisten 
kannustimien tarjoajana ihmisoikeuksien, demokratian ja yritysten yhteiskuntavastuun 
edistämiseksi; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa hyödyntämään 
tehokkaasti kansainvälisiin sopimuksiin sisältyviä ihmisoikeuslausekkeita sekä 
poliittisen vuoropuhelun, säännöllisen edistymisen arvioinnin ja pyynnöstä 
toteutettavien kuulemismenettelyjen avulla että luomalla tehokkaan 
seurantamekanismin liiketoiminnan yhteydessä mahdollisesti tapahtuvien vakavien 
ihmisoikeusloukkausten varalta; kehottaa panemaan ihmisoikeuslausekkeet 
asianmukaisesti täytäntöön ja valvomaan niitä, myös mitattavissa olevien 
vertailuarvojen avulla, yhdessä parlamentin, kansalaisyhteiskunnan ja asiaankuuluvien 
kansainvälisten järjestöjen kanssa; kehottaa perustamaan tehokkaan ja riippumattoman 
valitusmekanismin sellaisia kansalaisryhmiä ja sidosryhmiä varten, joihin 
ihmisoikeusloukkaukset kohdistuvat; korostaa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on 
estettävä kaikenlaiset yritysten ihmisoikeusrikkomukset ja liiketoiminnan kielteiset 
vaikutukset;

19. tukee ihmisoikeusvuoropuhelua EU:n ulkopuolisten maiden kanssa keskeisenä 
välineenä kahdenvälisessä kanssakäymisessä ihmisoikeuksien edistämiseksi ja 
suojelemiseksi; palauttaa mieliin, että ihmisoikeuksista kolmansien maiden kanssa 
käytäviä vuoropuheluja koskevat EU:n suuntaviivat sisältävät monia kriteerejä 
vuoropuhelun aloittamiselle, kuten ihmisoikeustilanteen kehittyminen, hallituksen 
halukkuus parantaa tilannetta, hallituksen sitoutuminen ihmisoikeuksia koskeviin 
kansainvälisiin yleissopimuksiin, hallituksen halukkuus tehdä yhteistyötä 
ihmisoikeuksia koskevissa YK:n menettelyissä ja järjestelmissä sekä hallituksen 
suhtautuminen kansalaisyhteiskuntaan; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
arvioimaan säännöllisesti kutakin vuoropuhelua edellä mainittujen suuntaviivojen 
mukaisesti ja varmistamaan, että jos konkreettista edistystä ei ole saavutettu, EU 
mukauttaa tavoitteitaan ja harkitsee uudelleen lähestymistapaansa; kehottaa komissiota 



ja Euroopan ulkosuhdehallintoa ottamaan kansalaisyhteiskunnan ryhmät ja 
asiaankuuluvat kansainväliset järjestöt voimakkaammin mukaan ja yhdistämään 
voimansa ihmisoikeuksien ja niihin liittyvien velvoitteiden käsittelemiseksi 
vuoropuheluissa ja neuvotteluissa kaikilla politiikan ja talouden aloilla EU:n 
ulkopuolisten maiden hallitusten kanssa ihmisoikeusvuoropuhelujen vaikutusten 
tehostamiseksi; suosittelee, että näiden maiden ihmisoikeustilanteesta esitetyt 
huolenaiheet otetaan huomioon ja että ryhdytään asianmukaisiin toimiin, myös 
ottamalla yksittäisiä tapauksia esille ihmisoikeusvuoropuhelujen yhteydessä; kehottaa 
parlamenttia osallistumaan aktiivisemmin ihmisoikeusvuoropuhelujen asialistojen 
laatimiseen; korostaa, että maakohtaiset ihmisoikeusstrategiat ja niiden vuotuiset 
täytäntöönpanokertomukset ovat keskeinen väline, jolla varmistetaan politiikan 
johdonmukaisuus, määritetään keskeiset strategiset painopisteet, määritellään pitkän ja 
lyhyen aikavälin tavoitteet ja esitetään konkreettisia toimia ihmisoikeuksien 
edistämiseksi; toistaa kehotuksensa antaa parlamentin jäsenille oikeus tutustua 
maakohtaisten ihmisoikeusstrategioiden sisältöön; suhtautuu myönteisesti 
ihmisoikeusvuoropuheluja edeltäviin kansalaisyhteiskunnan seminaareihin ja kehottaa 
seuraamaan niiden päätelmiä siten, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt osallistuvat 
niihin aktiivisesti;

20. kehottaa painokkaasti EU:ta puuttumaan johdonmukaisesti syrjintään hyödyntämällä 
parhaalla mahdollisella tavalla EU:n ihmisoikeusvälineitä, myös vuoropuhelun avulla, 
antamalla tuomitsemalla loukkauksia ja tukemalla kansalaisyhteiskuntaa ja yhteisiä 
aloitteita YK:n tasolla EU:n vastikään hyväksymien syrjimättömyyttä ulkoisessa 
toiminnassa koskevien suuntaviivojen ja vuonna 2017 julkaistun syntyperään 
perustuvaa syrjintää koskevan YK:n uuden ohjausvälineen mukaisesti;

21. tukee voimakkaasti ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan työtä 
ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi kaikkialla maailmassa; korostaa EU:n 
erityisedustajan toimeksiannon mukaista tärkeää tavoitetta parantaa EU:n tehokkuutta 
tällä alalla; kehottaa EU:n erityisedustajaa toimimaan toimeksiantonsa mukaisesti, jotta 
voidaan tehostaa EU:n pyrkimyksiä vahvistaa demokratiaa; toistaa kehotuksensa 
tarkistaa EU:n erityisedustajan toimeksiantoa siten, että se muutetaan pysyväksi ja 
lisätään sitä koskevaa vastuuvelvollisuutta ja että erityisedustajalle annetaan 
aloiteoikeus, riittävästi resursseja ja oikeus esiintyä julkisuudessa, jotta voidaan 
raportoida kolmansiin maihin tehtyjen vierailujen tuloksista ja tiedottaa EU:n kannoista 
ihmisoikeuksia koskevissa asioissa; toistaa kehotuksensa lisätä EU:n erityisedustajan 
toiminnan ja tehtävien avoimuutta ja vaatii, että hänen säännölliset raporttinsa 
neuvostolle toimitetaan myös parlamentille; pitää myönteisenä EU:n erityisedustajan 
toimeksiannon laajentamista siten, että siihen sisältyy kansainvälisen rikosoikeuden 
tukeminen, ja odottaa, että EU:n erityisedustaja on erityisen aktiivinen tällä alalla;

22. pitää myönteisinä Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission pyrkimyksiä vahvistaa 
jatkuvasti EU:n virkamiesten tietoisuutta ihmisoikeuksista; pitää myönteisenä, että 
kaikissa EU:n edustustoissa on nyt ihmisoikeusalan yhteyspisteet ja ihmisoikeuksien 
puolustajien yhteyshenkilöt; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa antamaan 
parlamentille yksityiskohtaisen kertomuksen tämän yhteyspisteiden verkoston 
loppuunsaattamisesta, jotta sitä voidaan arvioida ja varmistaa, että se toteutetaan 
johdonmukaisesti kaikissa EU:n edustustoissa; 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;



23. panee merkille, että EU:n vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta 
maailmassa 2018 menetelmän ja muodon osalta on saavutettu edistymistä, mutta 
odottaa neuvoston ja komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan ottavan 
huomioon vielä paremmin parlamentin asiaa koskevissa päätöslauselmissa ja/tai 
suosituksissa esittämät kannat, jotta voidaan varmistaa syvempi ja tehokkaampi 
vuorovaikutus EU:n toimielinten välillä ihmisoikeuskysymyksissä; pyytää neuvostoa 
jatkamaan pyrkimyksiään saada nämä vuosikertomukset valmiiksi aikaisemmin; 
kannustaa neuvostoa varmistamaan, että seuraavan vuosikertomuksen hyväksyntä 
perustuu riittävään kuulemisprosessiin;

Ratkaisujen kehittäminen ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseksi ja suojelemiseksi

Demokraattinen hallinto ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien parantaminen

24. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita seuraamaan edelleen tiiviisti kehitystä, joka vaikuttaa 
kielteisesti hallintoon ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksiin 
maailmanlaajuisesti ilman poikkeuksia, ja vastaamaan järjestelmällisesti kaikilla 
asianmukaisilla keinoilla autoritaaristen hallitusten johdolla toteutettuihin toimiin ja 
lainsäädännön muutoksiin, joilla pyritään heikentämään demokraattisiin 
perusperiaatteisiin nojautuvaa hallintoa ja kaventamaan kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksia; katsoo, että komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja 
parlamentin välistä synergiaa tässä asiassa olisi lisättävä; pitää myönteisenä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille maailmanlaajuisesti korvaamatonta apua antavaa 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista rahoitusvälinettä (EIDHR), joka 
on edelleen EU:n lippulaivaväline sen ulkoisen ihmisoikeuspolitiikan 
täytäntöönpanossa; kehottaa lisäämään edelleen rahoitusta kansalaisyhteiskunnalle ja 
ihmisoikeuksille EIDHR:n seuraajan puitteissa; korostaa, että vuonna 2018 satoja 
rauhanomaisia kansalaisyhteiskunnan mielenosoittajia pidätettiin, heitä kohdeltiin 
kaltoin, heitä vangittiin mielivaltaisesti ja he joutuivat maksamaan sakkoja 
oikeudenkäyntien seurauksena;

EU:n lähestymistapa konflikteihin ja vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista

25. korostaa ihmisoikeusloukkausten lisääntymisen ja laajalle levinneen 
rankaisemattomuuden ja vastuuvelvollisuuden puuttumisen välistä yhteyttä alueilla ja 
maissa, joita konfliktit ravistelevat tai joissa esiintyy poliittisin perustein tapahtuvaa 
pelottelua, syrjintää, häirintää ja väkivaltaa, ihmisryöstöjä, väkivaltaisia poliisitoimia, 
mielivaltaisia pidätyksiä, kidutusta ja surmia; kehottaa kansainvälistä yhteisöä tukemaan 
toimia, joilla pyritään torjumaan rankaisemattomuutta ja edistämään 
vastuuvelvollisuutta, erityisesti niillä alueilla ja niissä maissa, joissa 
rankaisemattomuuden dynamiikka hyödyttää suurimman vastuun kantajia ja heikentää 
uhrien vaikutusmahdollisuuksia; korostaa lisäksi, että konfliktit vaikuttavat usein 
erityisesti vähemmistöihin ja syrjäytyneisiin ryhmiin;

26. palauttaa mieliin päätöslauselmansa, joissa tuomitaan konfliktit, joiden vuoksi vuonna 
2018 sadat lapset ovat joutuneet selkkausten uhreiksi, usein siviiliväestöön ja 
humanitaariseen infrastruktuuriin tarkoituksellisesti kohdistettujen hyökkäysten 
seurauksena; kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita noudattamaan tinkimättä EU:n 
käytännesääntöjä aseiden viennistä ja erityisesti lopettamaan kaikkien sellaisten aseiden 
ja valvonta- ja tiedustelulaitteiden siirrot, joita hallitukset voisivat käyttää 
ihmisoikeuksien rajoittamiseen erityisesti aseellisten konfliktien yhteydessä; korostaa, 
että EU:n jäsenvaltioiden on toimittava täysin avoimesti ja raportoitava säännöllisesti 



aseiden siirroistaan; muistuttaa 27. helmikuuta 2014 antamastaan päätöslauselmasta 
aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä1; ilmaisee vakavan huolensa 
aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttämisestä kansainvälisen oikeudellisen 
kehyksen ulkopuolella; kehottaa komissiota lisäksi tiedottamaan parlamentille 
asianmukaisesti unionin varojen käytöstä kaikkiin miehittämättömien ilma-alusten 
rakentamiseen liittyviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin; kehottaa komission 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa kieltämään sellaisten täysin itsenäisesti 
toimivien aseiden kehittämisen, tuotannon ja käytön, jotka mahdollistavat iskut ilman 
ihmisten osallistumista;

27. tuomitsee jyrkästi kaikki hirvittävät rikokset ja ihmisoikeusloukkaukset, joihin 
valtiolliset toimijat sekä valtiosta riippumattomat toimijat syyllistyvät myös 
ihmisoikeuksiaan rauhanomaisesti harjoittavia kansalaisia vastaan; kehottaa EU:ta ja 
sen jäsenvaltioita käyttämään koko poliittista vaikutusvaltaansa ehkäistäkseen kaikkia 
kansanmurhina, sotarikoksina tai rikoksina ihmisyyttä vastaan pidettäviä toimia 
tapahtumasta, vastatakseen tehokkaasti ja koordinoidusti tapauksiin, joissa tällaisia 
rikoksia tapahtuu, ottaakseen käyttöön kaikki tarvittavat resurssit kaikkien rikoksista 
vastuussa olevien saattamiseksi oikeuden eteen, avustaakseen uhreja ja tukeakseen 
vakauttamis- ja sovinnontekoprosesseja; kehottaa kansainvälistä yhteisöä kehittämään 
EU:n konfliktien varhaisvaroitusjärjestelmän kaltaisia välineitä, joilla voidaan 
minimoida varoituksen ja reagoinnin välinen aika väkivaltaisen konfliktin syntymisen, 
uudelleen puhkeamisen tai kärjistymisen estämiseksi; kehottaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa ja komissiota sisällyttämään rankaisemattomuuden torjuntaa 
koskevan kunnianhimoisen strategian ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaan EU:n 
kolmanteen toimintasuunnitelmaan; suosittaa painokkaasti, että perustetaan 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalainen seurantakeskus; kehottaa jälleen komission varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa nimittämään kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä 
oikeudenkäyttöä käsittelevän EU:n erityisedustajan, jonka tehtävänä on edistää, 
valtavirtaistaa ja edustaa EU:n sitoutumista rankaisemattomuuden torjuntaan;

28. panee tyytyväisenä merkille EU:n pyrkimykset edistää Rooman perussäännön 
maailmanlaajuista soveltamista vuonna 2018, kun juhlittiin sen hyväksymisen 
20. vuosipäivää, ja vahvistaa horjumattoman tukensa kansainväliselle 
rikostuomioistuimelle (ICC); panee merkille, että kansainväliseen oikeuteen kohdistuu 
tällä hetkellä vakavia paineita; on huolissaan siitä, että ICC:n laajasta tuomiovallasta 
johtuen YK:n 193 jäsenvaltiosta vain 122 on ICC:n jäseniä ja vain 38 on ratifioinut 
Kampalan tarkistuksen, joka antaa ICC:lle valtuudet nostaa syytteitä 
hyökkäysrikoksesta; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita kannustamaan kaikkia YK:n 
jäsenvaltioita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön Rooman perussäännön ja pitää 
tyrmistyttävinä tapauksia, joissa perussäännöstä on irrottauduttu tai irrottautumisella on 
uhattu; kehottaa myös kaikkia Rooman perussäännön allekirjoittajia toimimaan 
koordinoidusti ja yhteistyössä ICC:n kanssa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tukemaan järjestelmällisesti ICC:n tutkintatoimia, tutkimuksia ja päätöksiä sekä 
ryhtymään tarvittaviin toimiin estääkseen tapaukset, joissa ICC:n kanssa ei tehdä 
yhteistyötä; kehottaa tarjoamaan taloudellista tukea järjestöille, jotka keräävät, 
säilyttävät ja suojaavat digitaalisesti tai muilla tavoin todisteita konfliktien kaikkien 
osapuolten tekemistä rikoksista kansainvälisen syytteeseenpanon helpottamiseksi; 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja joukkotuhontaa käsittelevää EU:n verkostoa tukemaan 
YK:n tutkintaryhmää parhaillaan tapahtuvia tai aivan äskettäin tehtyjä rikoksia 

1 EUVL C 285, 29.8.2017, s. 110.



koskevien todisteiden keräämisessä, tallentamisessa ja säilyttämisessä, jotta niitä ei 
menetettäisi; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa selvittämään keinoja 
ja esittämään uusia välineitä, joilla voidaan auttaa kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten 
uhreja saamaan kansainvälistä oikeussuojaa, hyvitystä ja korvauksia esimerkiksi 
kehittämällä EU:n ulkopuolisten maiden valmiuksia soveltaa tuomioistuimen 
yleistoimivallan periaatetta kansallisissa oikeusjärjestyksissään;

29. suhtautuu myönteisesti neuvostossa käytyihin alustaviin keskusteluihin EU:n 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan globaalin pakotemekanismin eli niin kutsutun 
”Magnitskin listan” perustamisesta, jotta vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin 
osallistuneille henkilöille voidaan määrätä kohdennettuja pakotteita, kuten parlamentti 
on pyytänyt useissa yhteyksissä ja erityisesti maaliskuussa 2019; kehottaa neuvostoa 
nopeuttamaan keskustelujaan, jotta se voi hyväksyä tarvittavan lainsäädännön, perustaa 
tämän mekanismin ja rahoittaa sitä asianmukaisesti mahdollisimman pian; korostaa, että 
tämän järjestelmän on oltava EU:n tuomioistuinvalvontamekanismin mukainen; 
korostaa myös esimerkkinä sitä, että jotkin EU:n jäsenvaltiot ovat säätäneet lakeja, 
joissa säädetään seuraamuksista henkilöille, joiden katsotaan olevan vastuussa 
ihmisoikeusloukkauksista;

30. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja neuvostoa kiinnittämään 
erityistä huomiota ihmisoikeustilanteeseen laittomasti miehitetyillä alueilla; toistaa, että 
alueen tai sen osan laiton miehitys on kansainvälisen oikeuden vastainen teko; korostaa 
miehitysvallan vastuuta siviiliväestöä kohtaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
mukaisesti; pitää valitettavana, että Euroopan neuvoston parlamentaariseen 
yleiskokoukseen on otettu uudestaan edustajia maasta, joka on miehittänyt toisen 
valtion alueen;

Ihmisoikeuksien puolustajat

31. korostaa, että ihmisoikeuksien puolustajat ja erityisesti naisten ihmisoikeuksien 
puolustajat tekevät henkensä uhalla korvaamatonta ja olennaista työtä; korostaa, että 
tarvitaan tehokasta EU:n koordinointia ihmisoikeuksien puolustajia koskevassa 
yhteistyössä kolmansien maiden viranomaisten kanssa; korostaa, että vuonna 2018 
vietettiin ihmisoikeuksien puolustajia koskevan YK:n julistuksen 20-vuotispäivää; 
suosittaa vahvistamaan EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta ne 
voivat antaa jatkuvaa tukea ja suojaa ihmisoikeuksien puolustajille; arvostaa 
”protectdefenders.eu” -mekanismia, joka on perustettu vakavassa vaarassa olevien 
ihmisoikeuksien puolustajien suojelemiseksi, ja pyytää sen vahvistamista; 

32. korostaa, että ihmisoikeuksien puolustajien suojelemiseksi tarvitaan strategista, näkyvää 
ja vaikutuslähtöistä EU:n lähestymistapaa; kehottaa neuvostoa antamaan vuosittain 
ulkoasiainneuvoston päätelmät EU:n toimista ihmisoikeuksien puolustajien tukemiseksi 
ja suojelemiseksi EU:n ulkopolitiikassa; kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan 
käyttöön koordinoidun menettelyn viisumien myöntämiseksi ihmisoikeuksien 
puolustajille ja tarvittaessa hätämajoituksen järjestämisen helpottamiseksi; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan riittävän rahoituksen ihmisoikeuksien 
puolustajien suojelemiseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen 
(NDICI) asiaankuuluvissa aihekohtaisissa ohjelmissa ja varmistamaan, että ne ovat 
saatavilla ja saavuttavat apua eniten tarvitsevat, jotka ovat kaikkein syrjäytyneimpiä; 
kehottaa komissiota hyödyntämään tätä välinettä täysimääräisesti tulevaisuudessa ja 
vaatii, että EU:n edustustojen ja jäsenvaltioiden olisi lisättävä rahoitustaan ja 



valmiuksiaan suojella ja tukea vaarassa olevia ihmisoikeuksien puolustajia; tuomitsee 
matkustuskieltojen jatkuvan asettamisen ihmisoikeusaktivisteille, jotka haluavat 
osallistua Genevessä YK:n ihmisoikeusneuvoston ja muiden kansainvälisten 
toimielinten istuntoihin; kehottaa asianomaisia hallituksia poistamaan nämä kiellot;

Naisten oikeudet ja sukupuolten välinen tasa-arvo

33. tukee voimakkaasti EU:n strategista sitoutumista sukupuolten tasa-arvoon ja sen 
jatkuvia pyrkimyksiä parantaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeustilannetta vuoden 2030 
kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti; korostaa, että sukupuolten tasa-arvon olisi 
oltava keskeinen painopiste kaikissa EU:n suhteissa, politiikoissa ja ulkoisissa toimissa, 
koska se on perussopimusten mukaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden periaate; kehottaa 
EU:ta hyväksymään kattavan sukupuolten tasa-arvostrategian strategisen sitoumuksen 
päätyttyä; kehottaa komissiota laatimaan ja hyväksymään tiedonannon sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä koskevan toimintasuunnitelman uudistamiseksi vuoden 2020 
jälkeen, koska se on tärkeä EU:n väline naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi 
maailmanlaajuisesti; kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan kolmannen toimintasuunnitelman neuvoston päätelmissä; kehottaa 
komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa edistämään edelleen sukupuolten tasa-arvoa 
ja naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien parantamista tekemällä tiivistä 
yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, EU:n ulkopuolisten maiden ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta voidaan kehittää ja panna täytäntöön sukupuolten 
tasa-arvoa koskevia uusia oikeudellisia kehyksiä; 

34. korostaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan hälyttävää lisääntymistä; tuomitsee 
kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan, fyysisen, seksuaalisen ja henkisen väkivallan; 
ilmaisee vakavan huolensa kidutuksen lisääntyneestä käytöstä sota-aseena seksuaalisen 
ja sukupuoleen perustuvan väkivallan muodossa; korostaa, että seksuaalirikoksia ja 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa pidetään Rooman perussäännössä sotarikoksina, 
rikoksina ihmisyyttä vastaan tai kansanmurhan tai kidutuksen tunnusmerkistönä; 
kehottaa maita parantamaan lainsäädäntöään näiden ongelmien ratkaisemiseksi; 
kehottaa jälleen niitä jäsenvaltioita ja Euroopan neuvoston jäseniä, jotka eivät ole vielä 
sitä tehneet, ratifioimaan Istanbulin yleissopimuksen ja panemaan sen täytäntöön 
mahdollisimman pian; kehottaa toteuttamaan lisätoimia kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan sukupuoleen perustuvan väkivallan ja haitallisten käytäntöjen kitkemiseksi, 
kuten pakko- ja varhaisavioliitot, naisten sukuelinten silpominen, seksuaalinen väkivalta 
ja uskonnon vaihtamiseen pakottaminen; tukee EU:n ja YK:n yhteisen Spotlight-
aloitteen jatkamista; kehottaa unionin edustustoja varmistamaan tiedonkeruun naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta, laatimaan maakohtaisia suosituksia ja edistämään 
suojamekanismeja ja tukirakenteita uhrien hyväksi;

35. vahvistaa, että terveydenhuollon saatavuus on ihmisoikeus, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet pohjautuvat perusihmisoikeuksiin ja että ne ovat 
olennainen osa ihmisarvoa; huomauttaa, että elintärkeiden hyödykkeiden ja 
sosiaalipalvelujen (kuten veden, ravinnon, terveydenhuollon, koulutuksen ja 
sanitaation) riittämätön saatavuus sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon 
saatavuuteen liittyvät vaikeudet loukkaavat ihmisoikeuksia tavalla, jota ei voida 
hyväksyä; tuomitsee naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
loukkaukset, mukaan lukien pääsyn epääminen asiaankuuluviin palveluihin; painottaa, 
että kaikille naisille olisi taattava asianmukainen ja kohtuuhintainen terveydenhuolto, 
myös psykologisen tuen kaltaiset mielenterveyspalvelut, sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien yleismaailmallinen kunnioittaminen ja 



mahdollisuudet niiden toteuttamiseen sekä koulutukseen ja että kaikilla naisilla olisi 
oltava mahdollisuus päättää vapaasti ja vastuullisesti omasta terveydestään, myös 
seksuaali- ja lisääntymisterveydestään; toteaa, että nämä palvelut ovat tärkeitä tekijöitä 
naisten henkien pelastamiseksi ja imeväis- ja lapsikuolleisuuden vähentämiseksi; 
paheksuu sitä, että naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet 
muodostavat vielä nykyäänkin kiistakapulan myös monenvälisissä yhteyksissä; 
korostaa, että aseellisten konfliktien uhreiksi joutuneilla naisilla ja tytöillä on oikeus 
saada tarvitsemaansa hoitoa; korostaa naisten roolia konfliktien ehkäisemisessä ja 
ratkaisemisessa, rauhanturvaamisessa, humanitaarisessa avussa ja konfliktien jälkeisissä 
jälleenrakennustoimissa sekä ihmisoikeuksien ja demokraattisten uudistusten 
edistämisessä;

36. pyytää EU:ta tekemään yhteistyötä muiden maiden kanssa niiden toimien 
tehostamiseksi koulutuksen, terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen, tiedonkeruun, 
rahoituksen ja ohjelmasuunnittelun aloilla, jotta voidaan ehkäistä entistä paremmin 
seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja toteuttaa toimia sen johdosta 
kaikkialla maailmassa; huomauttaa, että koulutus on keskeinen keino torjua syrjintää 
sekä naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa; kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
helpotetaan naisten ja tyttöjen pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille, ja kehottaa 
kiinnittämään erityistä huomiota sukupuolten tasapuoliseen edustukseen yritysten 
johtotehtävissä; kehottaa myös sisällyttämään tyttöjen koulutuksen EU:n kehitysmaiden 
kanssa tekemiin sopimuksiin;

Lapsen oikeudet

37. painottaa, että alaikäiset altistuvat usein erityiselle väärinkäytölle, kuten lasten 
pakkoavioliitoille, lapsiprostituutiolle, lapsisotilaina käytölle, sukuelinten silpomiselle, 
lapsityövoimana käytölle ja lapsikaupalle erityisesti humanitaaristen kriisien ja 
aseellisten konfliktien yhteydessä, joten heidän suojeluaan on vahvistettava; kiinnittää 
erityistä huomiota kansalaisuudettomiin lapsiin sekä muuttaja- ja pakolaislapsiin; 
kehottaa EU:ta tekemään yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa varhais-, lapsi- 
ja pakkoavioliittojen lopettamiseksi asettamalla 18 vuoden iän avioliiton lailliseksi 
vähimmäisiäksi ja edellyttämällä molempien puolisoiden iän sekä täysimääräisen ja 
vapaan suostumuksen tarkistamista, avioliittojen pakollista kirjaamista ja sen 
varmistamista, että näitä sääntöjä noudatetaan; pyytää unionilta uusia aloitteita, joilla 
edistetään ja suojellaan lapsen oikeuksia, mukaan lukien lasten hyväksikäytön 
ehkäiseminen ja torjuminen maailmassa, konflikteista kärsimään joutuneiden lasten, 
erityisesti ääriryhmien uhrien ja moninkertaisesta ja moniperusteisesta syrjinnästä 
kärsivien lasten, kuntouttaminen ja yhteiskuntaan sopeuttaminen sekä suojatun, perhe- 
ja yhteisöperustaisen ympäristön tarjoaminen heille heidän elämänsä luonnollisena 
ympäristönä, jossa hoito ja koulutus ovat olennaisen tärkeässä asemassa; kehottaa EU:ta 
käynnistämään kansainvälisen liikkeen lapsen oikeuksien puolustamiseksi muun muassa 
järjestämällä lasten suojelua epävakaissa ympäristöissä käsittelevä kansainvälinen 
konferenssi; kehottaa jälleen kerran ratifioimaan yleismaailmallisesti YK:n lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen ja sen valinnaiset lisäpöytäkirjat ja panemaan ne 
tehokkaasti täytäntöön;

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

38. tuomitsee hlbti-henkilöiden mielivaltaiset pidätykset, kidutuksen, vainoamisen ja 
surmat; huomauttaa, että monissa maissa ympäri maailmaa hlbti-henkilöihin kohdistuu 



vieläkin vainoa ja väkivaltaa heidän seksuaalisen suuntautumisensa perusteella; pitää 
valitettavana, että monissa maissa homoseksuaalisuus kriminalisoidaan edelleen ja että 
joissakin maissa homoseksuaalisuudesta määrätään kuolemanrangaistus; katsoo, että 
henkilöihin heidän seksuaalisen suuntautumisensa perusteella kohdistuvat 
väkivallanteot ja -käytännöt eivät saa jäädä rankaisematta ja että ne on poistettava; 
pyytää, että pannaan täytäntöön EU:n suuntaviivat homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi 
ja suojelemiseksi;

Vammaisten henkilöiden oikeudet

39. panee tyytyväisenä merkille vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen ratifioinnit; korostaa jälleen, että sekä EU:n jäsenvaltioiden että EU:n 
toimielinten on huolehdittava sen tehokkaasta täytäntöönpanosta; korostaa 
syrjimättömyyden merkitystä ja tarvetta valtavirtaistaa uskottavasti yleisen 
esteettömyyden periaate ja varmistaa kaikki vammaisten henkilöiden oikeudet kaikissa 
EU:n asiaankuuluvissa politiikkatoimissa, kehityspolitiikka mukaan lukien; kehottaa 
perustamaan maailmanlaajuisen osaamiskeskuksen, joka ottaa huomioon vammaisten 
henkilöiden tulevaisuuden tarpeet ja yrittäjätaidot;

Kastijärjestelmään perustuvan syrjinnän torjunta

40. panee erittäin huolestuneena merkille kastihierarkian laajuuden ja seuraukset, 
kastijärjestelmään perustuvan syrjinnän ja kastiin perustuvien ihmisoikeusloukkausten 
jatkumisen, mukaan lukien oikeusjärjestelmään tai työpaikkaan pääsyn epääminen, 
erottelun jatkuminen, köyhyys ja leimautuminen sekä kastiin liittyvät esteet 
perusihmisoikeuksien harjoittamiselle ja inhimillisen kehityksen edistämiselle; toistaa 
kehotuksensa kehittää kastisyrjintää koskeva EU:n politiikka ja kehottaa EU:ta 
toimimaan kastisyrjintää koskevien vakavien huolenaiheidensa mukaisesti; kehottaa 
unionia luomaan EU:n välineen kastijärjestelmään perustuvan syrjinnän estämiseksi ja 
poistamiseksi; toistaa kehotuksensa EU:lle ja sen jäsenvaltioille tehostaa toimiaan ja 
tukea aloitteita YK:n ja edustustojen tasolla kastijärjestelmään perustuvan syrjinnän 
poistamiseksi; toteaa, että tällaisiin aloitteisiin olisi sisällyttävä erityisten 
indikaattoreiden, eriteltyjen tietojen ja erityistoimenpiteiden edistäminen 
kastijärjestelmään perustuvaan syrjintään puuttumiseksi vuoden 2030 kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon ja seurannan yhteydessä ja syntyperään 
perustuvaa syrjintää koskevan YK:n uuden ohjausvälineen noudattaminen sekä tuki 
valtioille; 

Alkuperäiskansat

41. on syvästi huolissaan siitä, että alkuperäiskansoihin kohdistuu maailmanlaajuisesti 
laajamittaista ja järjestelmällistä syrjintää ja vainoa, mukaan lukien ihmisoikeuksien 
puolustajien mielivaltaiset pidätykset ja surmat, pakkosiirrot, maananastus ja yritysten 
tekemät ihmisoikeusloukkaukset; panee merkille, että useimmat alkuperäiskansat elävät 
köyhyysrajan alapuolella; kehottaa kaikkia valtioita ottamaan alkuperäiskansat mukaan 
ilmastonmuutoksen torjuntastrategioita koskevaan päätöksentekoprosessiin; kehottaa 
maita ratifioimaan alkuperäis- ja heimokansoja koskevan ILOn yleissopimuksen 
nro 169 määräykset;



Ajatuksen-, omantunnon-, uskonnon- ja uskonvapaus

42. korostaa, että ajatuksen-, omantunnon-, uskonnon- ja uskonvapaus (joka tunnetaan 
yleisemmin uskonnon- tai vakaumuksenvapautena), johon sisältyy oikeus olla 
uskomatta, omaksua teistisiä, ei-teistisiä, agnostisia tai ateistisia näkemyksiä ja oikeus 
hylätä uskonto ja olla tunnustamatta mitään uskontoa, on taattava kaikkialla maailmassa 
ja säilytettävä ehdoitta; kehottaa komissiota, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 
jäsenvaltioita tehostamaan uskonnon- tai vakaumuksenvapauden puolustamista ja 
käynnistämään vuoropuhelun valtioiden ja kansalaisyhteiskunnan sekä uskonnollisten, 
ei-tunnustuksellisten, humanististen ja elämänkatsomuksellisten ryhmien ja kirkkojen, 
uskonnollisten yhdistysten ja yhdyskuntien edustajien kanssa, jotta voidaan estää 
ihmisten ajatuksiin, omaantuntoon, elämänkatsomukseen, uskontoon tai vakaumukseen 
perustuva väkivalta, vaino, suvaitsemattomuus ja syrjintä; pitää valitettavana 
kääntymisen kieltämistä ja jumalanpilkkaa koskevia lakeja, koska niillä tosiasiassa 
rajoitetaan uskonnollisten vähemmistöjen ja ateistien uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta ja jopa kumotaan se; kehottaa myös komissiota, Euroopan 
ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta koskevat EU:n suuntaviivat;

43. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita muodostamaan edelleen liittoutumia ja tehostamaan 
yhteistyötä monien eri maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa, jotta saadaan aikaan 
myönteinen muutos uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen liittyvissä asioissa erityisesti 
konfliktialueilla, joilla uskonnolliset ryhmät, kuten Lähi-idän kristityt, ovat 
haavoittuvimpia; tukee täysin EU:n käytäntöä, jossa se ottaa johtavan roolin 
temaattisissa päätöslauselmissa YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta koskevissa päätöslauselmissa YK:n yleiskokouksessa;

44. tukee uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävän erityislähettilään 
työtä ja toimia; kehottaa jälleen neuvostoa ja komissiota tekemään avoimen ja kattavan 
arvioinnin erityislähettiläiden tehtävän vaikuttavuudesta ja lisäarvosta komission 
uudistaessa ja vahvistaessa erityislähettiläiden toimeksiantoa ja tehtävää; vaatii, että 
erityislähettiläiden työhön osoitetaan riittävästi resursseja, jotta voidaan parantaa EU:n 
tehokkuutta tällä alalla; muistuttaa neuvostoa ja komissiota tarpeesta tukea 
asianmukaisesti ja uskonnollisia ja elämänkatsomuksellisia järjestöjä tiiviisti kuullen 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävän EU:n erityislähettilään 
institutionaalista toimeksiantoa, valmiuksia ja tehtäviä tutkimalla mahdollisuutta ottaa 
käyttöön monivuotinen toimikausi, jota tarkastellaan vuosittain, ja kehittämällä 
työverkostoja kaikissa asiaankuuluvissa EU:n toimielimissä uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevista 
EU:n suuntaviivoista ja toimeksiannosta 15. tammikuuta 2019 antamansa 
päätöslauselman mukaisesti;

Oikeus sananvapauteen ja tiedotusvälineiden vapauteen sekä tiedonsaantiin

45. tuomitsee jyrkästi monien toimittajien, bloginpitäjien ja väärinkäytösten paljastajien 
surmaamisen, sieppaukset, vangitsemisen, pelottelun sekä heihin kohdistetut fyysiset ja 
oikeudellisin keinoin toteutetut hyökkäykset ja uhkaukset vuonna 2018; kehottaa EU:ta 
tekemään kaikkensa suojellakseen heitä tulevaisuudessa; muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden vapaus edistävät moniarvoisuuden kulttuuria ja ovat olennainen osa 
demokraattisen yhteiskunnan perustaa; muistuttaa, että toimittajien olisi voitava 
harjoittaa ammattiaan vapaasti ilman syytteeseenpanon tai vangitsemisen pelkoa; 
korostaa, että sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden käytön kaikkien 



rajoitusten, kuten verkkosisällön poistamisen, on oltava poikkeuksellisia ja niissä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin ja niistä on 
säädettävä laissa ja ne on ratkaistava tuomioistuimessa;

46. kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja erityisesti sen erityisedustajaa kiinnittämään 
erityistä huomiota sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden, riippumattomuuden 
ja moniarvoisuuden suojeluun maailmanlaajuisesti, valvomaan paremmin kaikkia 
sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden rajoitusten kaikkia muotoja verkossa ja 
sen ulkopuolella, tuomitsemaan järjestelmällisesti tällaiset rajoitukset ja käyttämään 
kaikkia käytettävissä olevia diplomaattisia keinoja ja välineitä niiden lopettamiseksi; 
korostaa, että on tärkeää tuomita ja torjua vihapuhetta ja väkivaltaan yllyttämistä 
verkossa ja sen ulkopuolella, sillä ne muodostavat välittömän uhan 
oikeusvaltioperiaatteelle ja ihmisoikeuksien ilmentämille arvoille; tukee aloitteita, jotka 
auttavat erottamaan toisistaan valeuutiset ja propagandistiset väärät tiedot sekä aidon ja 
riippumattoman journalismin puitteissa kerätyt tiedot; pitää erittäin tärkeänä, että EU:n 
suuntaviivat sananvapaudesta verkossa ja verkon ulkopuolella pannaan tehokkaasti ja 
järjestelmällisesti täytäntöön ja että niiden vaikutuksia seurataan säännöllisesti;

Kuolemanrangaistus, kidutus ja muunlainen kaltoinkohtelu

47. tuomitsee kidutuksen, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun ja 
kuolemanrangaistuksen käytön, joita sovelletaan edelleen monissa maissa kaikkialla 
maailmassa; on huolissaan siitä, että niin monia tuomioita ja rangaistuksia langetaan 
teoista, jotka eivät vastaa vakavien rikosten määritelmää, mikä on vastoin kansainvälistä 
oikeutta; kehottaa maita, jotka eivät ole vielä tehneet sitä, keskeyttämään välittömästi 
kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon askeleena kohti sen lakkauttamista; kehottaa 
EU:ta tehostamaan pyrkimyksiään kidutuksen ja kuolemanrangaistuksen lopettamiseksi; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita olemaan erityisen valppaita niiden valtioiden 
suhteen, jotka uhkaavat palauttaa kuolemanrangaistuksen lainsäädäntöön tai 
käytäntöön; kehottaa lopettamaan kidutukseen ja kuolemanrangaistuksen 
täytäntöönpanoon käytettävien tavaroiden maailmanlaajuisen kaupan;

48. pitää tärkeänä torjua kaikenlaista kidutusta ja kaltoinkohtelua, myös psykologista 
kaltoinkohtelua, vankiloissa ja muissa pidätyspaikoissa ja tehostaa pyrkimyksiä 
varmistaa asiaa koskevien kansainvälisen oikeuden säännösten noudattaminen sekä 
varmistaa korvausten suorittaminen uhreille; on erittäin huolissaan vankiloiden tilasta ja 
pidätysoloista useissa maissa, mukaan lukien hoidon ja lääkkeiden saatavuus erityisesti 
hepatiitin ja hivin kaltaisten sairauksien osalta; muistuttaa, että hoidon saannin 
epäämistä vangeilta pidetään kaltoinkohteluna tai jopa kidutuksena ja että sitä voidaan 
pitää vaarassa olevan henkilön heitteillejättämisenä; panee tyytyväisenä merkille EU:n 
tarkistetun politiikan suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, 
epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä; 
kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään kidutuksen ja muun kaltoinkohtelun vastaiset 
takeet kaikkiin toimiin ja politiikkoihin; 

49. panee tyytyväisenä merkille vuonna 2017 perustetun EU:n kidutuksen vastaisen 
koordinointiryhmän; on tämän osalta tyytyväinen EU:n lainsäädännön päivitykseen, jota 
se pyysi 29. marraskuuta 2018 antamassaan lainsäädäntöpäätöslauselmassa tiettyjen 
sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen 
täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan kohteluun tai rankaisemiseen1; 

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0467.



korostaa, että on tärkeää vahvistaa edelleen yhteistyötä YK:n mekanismien, alueellisten 
elinten ja asiaankuuluvien toimijoiden, kuten kansainvälisen rikostuomioistuimen, 
kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien, kanssa kidutuksen ja muun 
kaltoinkohtelun torjunnassa;

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

50. vahvistaa, että kaikkien yritysten, riippumatta siitä, toimivatko ne kotimaassaan vai yli 
rajojen, on noudatettava toiminnassaan täysimääräisesti kansainvälisiä 
ihmisoikeusnormeja; vahvistaa lisäksi, että on tärkeää edistää yritysten 
yhteiskuntavastuuta; pitää tärkeänä, että eurooppalaiset yritykset näyttävät esimerkkiä 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten normien edistämisessä; 
muistuttaa yritysten vastuusta varmistaa, että niiden toiminta ja toimitusketjut eivät ole 
osallisina ihmisoikeusloukkauksissa, kuten pakko- ja lapsityövoiman käytössä, 
alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaamisessa, maananastuksessa, ihmisoikeuksien 
puolustajiin kohdistuvissa uhkauksissa ja hyökkäyksissä ja ympäristön pilaantumisessa;

51. korostaa, että on luotava kansainvälisesti sitova väline, jolla säännellään 
monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toimintaa kansainvälisessä 
ihmisoikeuslainsäädännössä; kehottaa antamaan lainsäädäntöehdotuksen yritysten 
ihmisoikeuksista ja due diligence -periaatteista, jotta voidaan estää väärinkäytökset 
yritysten maailmanlaajuisissa toiminnoissa ja parantaa yritysten väärinkäytösten uhrien 
mahdollisuuksia käyttää oikeussuojakeinoja; pitää erittäin tärkeänä, että kaikki maat 
panevat täytäntöön YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat 
periaatteet, ja kehottaa niitä EU:n jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä hyväksyneet 
yritystoimintaa koskevia kansallisia toimintasuunnitelmia, hyväksymään ne 
mahdollisimman pian; kannustaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita osallistumaan rakentavasti 
YK:n monikansallisten yhtiöiden ja muiden liikeyritysten vastuuta ihmisoikeuksista 
tarkastelevan hallitustenvälisen työryhmän työhön; pitää tätä välttämättömänä 
edistysaskeleena ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa;

52. kehottaa komissiota varmistamaan, että Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) tukemat hankkeet ovat EU:n 
ihmisoikeuspolitiikan ja -sitoumusten mukaisia ja että on olemassa 
vastuuvelvollisuusmekanismeja, joiden avulla yksittäiset henkilöt voivat julkistaa EIP:n 
ja EBRD:n toimintaan liittyvät rikkomukset; katsoo, että EU:n toimielinten välinen 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia käsittelevä työryhmä olisi hyödyllinen lisäväline; 
kehottaa yksityistä sektoria, erityisesti rahoitus-, vakuutus- ja kuljetusyrityksiä, 
tarjoamaan palvelujaan avustustoimintaa harjoittaville humanitaarisille toimijoille 
noudattaen täysin EU:n lainsäädännössä säädettyjä humanitaarisia poikkeuksia ja 
vapautuksia; suhtautuu myönteisesti riippumattoman yritysvastuuvaltuutetun 
perustamiseen Kanadassa;

53. suhtautuu myönteisesti yleisen tullietuusjärjestelmän GSP+ -kannustusmenettelyyn 
keinona vauhdittaa ihmisoikeuksia ja työnormeja koskevien 27 keskeisen 
kansainvälisen sopimuksen tehokasta täytäntöönpanoa; toteaa, että globaalit arvoketjut 
vaikuttavat osaltaan keskeisten kansainvälisten työ-, ympäristö- ja sosiaalinormien 
parantamiseen ja tarjoavat mahdollisuuden kestävään edistykseen etenkin kehitysmaissa 
ja ilmastonmuutokselle riskialttiina olevissa maissa; korostaa, että EU:n ulkopuolisten 
GSP+ -edunsaajamaiden olisi osoitettava edistyneensä ihmisoikeuksien kaikilla osa-
alueilla; toteaa, että tehostetuilla ja tehokkailla seurantamekanismeilla voitaisiin 
vahvistaa kauppaetuusjärjestelmien vipuvaikutuspotentiaalia vastauksena 



ihmisoikeusloukkauksiin; tukee ihmisoikeuksia koskevien ehdollisuuslausekkeiden 
käyttöönottoa ja täytäntöönpanoa EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden välisissä 
kansainvälisissä sopimuksissa, mukaan lukien kaupan ja investointien alalla; kehottaa 
komissiota seuraamaan järjestelmällisesti näiden lausekkeiden täytäntöönpanoa sen 
varmistamiseksi, että edunsaajamaat noudattavat niitä, ja raportoimaan parlamentille 
säännöllisesti ihmisoikeuksien kunnioittamisesta kumppanimaissa;

Uudet teknologiat ja ihmisoikeudet

54. korostaa, että on tärkeää laatia EU:n strategia, jolla uudet teknologiat, kuten tekoäly, 
saadaan palvelemaan ihmisiä, ja puututaan uusien teknologioiden ihmisoikeuksille 
mahdollisesti aiheuttamaan uhkaan, mukaan lukien disinformaatio, joukkovalvonta, 
valeuutiset, vihapuhe, valtion tukemat rajoitukset ja tekoälyn väärinkäyttö; korostaa 
lisäksi erityistä uhkaa, jonka nämä teknologiat voivat muodostaa valvottaessa, 
rajoitettaessa ja heikennettäessä laillisia toimia; korostaa, että on tärkeää löytää oikea 
tasapaino ihmisoikeuksien, erityisesti yksityisyyttä koskevan oikeuden ja muiden 
oikeutettujen näkökohtien, kuten turvallisuuden tai rikollisuuden, terrorismin ja 
ääriliikkeiden torjunnan, välillä; on huolissaan tiettyjen kaksikäyttöisten 
verkkovalvontateknologioiden lisääntyvästä käytöstä ihmisoikeusaktivisteja, toimittajia, 
poliittisia vastustajia ja asianajajia vastaan;

55. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä kolmansien maiden hallitusten 
kanssa kyberturvallisuutta ja terrorismin torjuntaa koskevan sortavan lainsäädännön 
käytäntöjen ja lainsäädännön lopettamiseksi; muistuttaa velvoitteesta saattaa vuosittain 
ajan tasalle neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/20091 liite I, jossa luetellaan 
kaksikäyttötuotteet, joihin vaaditaan lupa; korostaa, että tarvitaan tehokasta digitaalista 
yhteistyötä hallitusten, yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan, akateemisen ja 
teknisen alan yhteisöjen, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta 
voidaan varmistaa turvallinen ja osallistava digitaalinen tulevaisuus kaikille 
kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti;

Muuttajat ja pakolaiset

56. korostaa, että on kiireellisesti puututtava muuttovirtojen perimmäisiin syihin, kuten 
sotiin, konflikteihin, autoritaarisiin hallintoihin, vainoon, laittomiin muuttoverkostoihin, 
ihmiskauppaan, salakuljetukseen, köyhyyteen, taloudelliseen eriarvoisuuteen ja 
ilmastonmuutokseen, ja löydettävä pitkän aikavälin ratkaisuja, jotka perustuvat 
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamiseen; korostaa, että on luotava laillisia 
maahanmuuttokanavia ja -väyliä ja helpotettava vapaaehtoista paluuta mahdollisuuksien 
mukaan myös palauttamiskiellon periaatteen mukaisesti; 

57. kehottaa käsittelemään pakolaiskriisin ulkoista ulottuvuutta, esimerkiksi löytämään 
kestäviä ratkaisuja konflikteihin, kehittämällä yhteistyötä ja luomalla kumppanuuksia 
asianomaisten kolmansien maiden kanssa; katsoo, että kansainvälisen pakolais- ja 
ihmisoikeuslainsäädännön noudattaminen on tärkeä osatekijä kolmansien maiden 
kanssa tehtävässä yhteistyössä; korostaa, että muuttoliikettä ja pakolaisia koskevien 
Global Compact -aloitteiden mukaisesti on ryhdyttävä todellisiin toimiin pakolaisten 
omavaraisuuden lisäämiseksi, kolmansien maiden ratkaisujen saatavuuden 
laajentamiseksi, ihmisoikeuksien parantamiseksi muuttoliikkeen hallinnassa erityisesti 
lähtö- ja kauttakulkumaissa sekä turvallisen ja ihmisarvoisen paluun varmistamiseksi; 
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kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita toimimaan täysin avoimesti kolmansien maiden 
kanssa tehtävän yhteistyön ja kolmansille maille muuttoliikeasioissa tehtävää 
yhteistyötä varten myönnettävien varojen osalta; pitää tärkeänä, että kehitys- ja 
yhteistyöresursseja ei siirretä pois niiden tavoitteista ja että ne eivät hyödytä 
ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä; kehottaa EU:ta tukemaan UNHCR:n aloitetta 
kansalaisuudettomuuden poistamiseksi vuoteen 2024 mennessä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella;

58. tuomitsee pakolaisten ja maahanmuuttajien kuolemantapaukset ja 
ihmisoikeusloukkaukset, joita he kohtaavat Välimerellä; tuomitsee myös hyökkäykset 
näitä ihmisiä auttavia kansalaisjärjestöjä vastaan; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
lisäämään humanitaarista apua asuinsijoiltaan siirtymään joutuneille henkilöille; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan pakolaisia vastaanottavia yhteisöjä; 
korostaa, että muuttoliikettä ja pakolaisia koskevien Global Compact -aloitteiden 
täytäntöönpanon on näin ollen kuljettava käsi kädessä strategisissa kehitystavoitteissa 
määritellyn YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanon ja kehitysmaihin 
tehtävien investointien lisäämisen kanssa;

59. korostaa, että ilmastohätätila ja biologisen monimuotoisuuden laajamittainen 
häviäminen aiheuttavat vakavan uhan ihmisoikeuksille; kehottaa komissiota ja 
Euroopan ulkosuhdehallintoa työskentelemään sellaisen EU:n strategian laatimiseksi, 
jolla suojellaan terveellistä ympäristöä, tekemällä tiivistä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen, kuten UNHCR:n, kanssa, joka on äskettäin 
käynnistänyt yhteisen strategian YK:n ympäristöohjelman (UNEP) kanssa; painottaa, 
että YK:n arvion mukaan maailmassa on vuoteen 2050 mennessä paljon 
ympäristöpakolaisia; muistuttaa valtioiden ja muiden elinten velvoitteista ja vastuista, 
jotka koskevat ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämistä ja sen estämistä, että se 
vaikuttaa kielteisesti ihmisoikeuksiin; panee tyytyväisenä merkille kansainväliset 
toimet, joilla edistetään ympäristöasioiden, luonnonkatastrofien ja ilmastonmuutoksen 
yhdistämistä ihmisoikeuksiin; kehottaa EU:ta osallistumaan aktiivisesti kansainväliseen 
keskusteluun mahdollisesta normatiivisesta kehyksestä ”ympäristön ja ilmaston vuoksi 
siirtymään joutuneiden henkilöiden” suojelemiseksi;

Demokratiatuki

60. korostaa, että EU:n olisi edelleen tuettava aktiivisesti demokraattista ja tehokasta 
poliittista moniarvoisuutta ihmisoikeuselimissä, riippumattomissa tiedotusvälineissä, 
parlamenteissa ja kansalaisyhteiskunnassa niiden pyrkimyksissä edistää 
demokratiakehitystä taustat huomioon ottavalla tavalla siten, että otetaan huomioon 
kyseisten kolmansien maiden kulttuurinen ja kansallinen tausta, vuoropuhelun ja 
kumppanuuden vahvistamiseksi; muistuttaa, että ihmisoikeudet ovat 
demokratiakehityksen kulmakivi; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille 
eurooppalaisen demokratiarahaston (EED) johdonmukaisen sitoutumisen Länsi-
Balkanin ja EU:n itäisten ja eteläisten naapurimaiden demokratiakehityksen ja 
perusoikeuksien ja -vapauksien edistämiseen; muistuttaa, että demokratiaan 
siirtymisestä laajentumis- ja naapuruuspolitiikan yhteydessä saadut kokemukset ja opit 
voisivat auttaa määrittelemään parhaita käytäntöjä, joilla voitaisiin tukea ja lujittaa 
maailman muita demokratisoitumisprosesseja; palauttaa mieliin, että EU:n 
laajentuminen osoittautui tehokkaimmaksi välineeksi demokratian, oikeusvaltion ja 
ihmisoikeuksien tukemisessa Euroopan mantereella ja että siksi EU:hun liittymisen olisi 
edelleen oltava mahdollista maille, jotka ovat halukkaita liittymään ja jotka ovat 
toteuttaneet uudistuksia SEU-sopimuksen 49 artiklan mukaisesti; kehottaa EU:ta 



seuraamaan tarkasti ihmisoikeuksien ja vähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksien 
turvaamista koskevien säännösten täytäntöönpanoa laajentumisprosessin kaikissa 
vaiheissa;

61. panee tyytyväisenä merkille 14. lokakuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät 
demokratiasta alkuna prosessille, jolla päivitetään ja vahvistetaan EU:n lähestymistapaa 
demokratian vahvistamiseen; korostaa tässä yhteydessä ihmisoikeuksia ja 
demokratisoitumista koskevan koulutuksen merkitystä olennaisina välineinä näiden 
arvojen vakiinnuttamiseksi sekä EU:ssa että sen ulkopuolella; korostaa, että on tärkeää 
hyväksyä erityisiä EU:n demokratian tukiohjelmia koskevia rahoitussääntöjä, joissa 
otetaan huomioon demokraattisten muutosten luonne; korostaa tarvetta panostaa 
riittäviin resursseihin, jotta voidaan paremmin koordinoida demokratian tukiohjelmia ja 
poliittisia painopisteitä; tukee pyrkimyksiä varmistaa EU:n tuen avoimuus tällä alalla; 
sitoutuu edistämään demokraattisten prosessien avoimuutta, erityisesti valtiosta 
riippumattomien eri toimijoiden käyttämän poliittisen ja mielipidekampanjoinnin 
rahoittamisen suhteen;

62. panee taas tyytyväisenä merkille, että EU on jatkanut vaaliprosessien tukemista ja 
vaaliavun ja -tuen antamista paikallisille tarkkailijoille; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä parlamentin demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän työtä ja tukee sitä 
täysin; muistuttaa, että on tärkeää seurata asianmukaisesti vaalitarkkailuvaltuuskuntien 
raportteja ja suosituksia, sillä näin voidaan tehostaa niiden vaikutusta ja lujittaa EU:n 
tukea asianomaisten maiden demokraattisille normeille; korostaa, että demokratiaa on 
tuettava koko vaalisyklin ajan sellaisten pitkän aikavälin joustavien ohjelmien avulla, 
jotka heijastavat demokraattisen muutoksen luonnetta; kehottaa seuraamaan tarkasti 
tapauksia, joissa ehdokkaita ja erityisesti haavoittuviin ryhmiin tai vähemmistöihin 
kuuluvia ehdokkaita vastaan on tehty ihmisoikeusloukkauksia vaaliprosessien aikana;

o

o     o

63. 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.


