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4.3.2015 A8-0023/3 

Tarkistus  3 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin 

toiminta tällä alalla 

2014/2216(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

165 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

165. panee tyytyväisenä merkille, että 

Moldovassa kumottiin lokakuussa 2013 

laki, jolla kiellettiin kaikkien muiden kuin 

avioliittoon tai perheeseen liittyvien 

suhteiden edistäminen, ja kehottaa Liettuaa 

ja Venäjää seuraamaan Moldovan 

esimerkkiä; pitää valitettavana Kroatian 

kansanäänestystä joulukuussa 2013, jossa 

kannatettiin tasa-arvoisen avioliiton 

perustuslaillista kieltoa; toteaa, että 

samanlainen kansanäänestys pidetään 

Slovakiassa helmikuussa 2015; pitää 

valitettavana, että entisen Jugoslavian 

tasavallan Makedonian parlamentti 

käsittelee parhaillaan lakialoitetta, joka 

koskee samaa sukupuolta olevien 

henkilöiden avioliiton kieltämistä 

perustuslaillisesti; korostaa, että tällaiset 

toimet lisäävät homofobian ja syrjinnän 

ilmapiiriä; korostaa, että LGBTI-

henkilöiden perusoikeuksien ja -

vapauksien suojelua on ehdottomasti 

parannettava, myös viharikoksia 

koskevien ja syrjinnän vastaisten lakien 

avulla, ja pyytää kansallisia viranomaisia 

tuomitsemaan seksuaaliseen 

suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin 

tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan 

vihan ja väkivallan; katsoo, että LGBTI-

henkilöiden perusoikeudet voidaan 

turvata paremmin, jos heille tarjotaan 

165. panee tyytyväisenä merkille, että 

Moldovassa kumottiin lokakuussa 2013 

laki, jolla kiellettiin kaikkien muiden kuin 

avioliittoon tai perheeseen liittyvien 

suhteiden edistäminen, ja kehottaa alueen 

muita maita seuraamaan Moldovan 

esimerkkiä; 
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mahdollisuus oikeudellisiin 

instituutioihin kuten yhteisasumiseen, 

rekisteröityyn parisuhteeseen tai 

avioliittoon; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/4 

Tarkistus  4 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin 

toiminta tällä alalla 

2014/2216(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

186 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

186. kehottaa EU:ta varmistamaan, että 

kaikki muuttoliikkeen alalla tehtävää 

yhteistyötä ja maahanmuuttajien 

takaisinottoa koskevat kolmansien maiden 

kanssa tehtävät sopimukset ovat 

kansainvälisten ihmisoikeuksien, 

kansainvälisen pakolaisoikeuden sekä 

kansainvälisen merioikeuden mukaisia, ja 

pyytää tulla kuulluksi ennen sopimusten 

tekemistä; vaatii avoimuuden lisäämistä 

tällaisista sopimuksista neuvoteltaessa ja 

vaatii, että niihin sisällytetään 

valvontamekanismeja, joilla arvioidaan 

kolmansien maiden kanssa tehtävän 

muuttoliikettä koskevan yhteistyön sekä 

rajavalvontatoimien 

ihmisoikeusvaikutuksia, Frontex ja Eurosur 

mukaan lukien; korostaa, että 

ihmisoikeudet on otettava huomioon 

kaikissa Frontexin toteuttamissa toimissa 

ja niitä on valvottava; 

186. kehottaa EU:ta varmistamaan, että 

kaikki muuttoliikkeen alalla tehtävää 

yhteistyötä ja maahanmuuttajien 

takaisinottoa koskevat kolmansien maiden 

kanssa tehtävät sopimukset ovat 

kansainvälisten ihmisoikeuksien, 

kansainvälisen pakolaisoikeuden sekä 

kansainvälisen merioikeuden mukaisia, ja 

pyytää tulla kuulluksi ennen sopimusten 

tekemistä; vaatii avoimuuden lisäämistä 

tällaisista sopimuksista neuvoteltaessa ja 

vaatii, että niihin sisällytetään 

valvontamekanismeja, joilla arvioidaan 

kolmansien maiden kanssa tehtävän 

muuttoliikettä koskevan yhteistyön sekä 

rajavalvontatoimien 

ihmisoikeusvaikutuksia, Frontex ja Eurosur 

mukaan lukien; korostaa, että 

ihmisoikeuksien on oltava keskeisessä 

asemassa maahanmuutto- ja turvapaikka-

asioissa; kehottaa sen vuoksi 

myöntämään Frontexin 

perusoikeusvaltuutetulle ja EASOn 

koulutusasiantuntijoille riittävästi 

rahoitusta, jotta ne voivat toteuttaa 

arviointi- ja seurantatoimenpiteitä ja 

esitellä parhaita käytäntöjä; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/5 

Tarkistus  5 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin 

toiminta tällä alalla 

2014/2216(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

187 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

187. kehottaa komissiota toteuttamaan 

riippumattoman arvioinnin unionin 

jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa 

toteutetuista maahanmuutto- ja 

rajavalvontaohjelmista, jotta voidaan 

ehdottaa ihmisoikeusloukkauksien 

ehkäisemiseen tähtääviä paranneltuja 

toimia; 

187. kehottaa komissiota toteuttamaan 

jatkuvan arvioinnin unionin jäsenvaltioissa 

ja kolmansissa maissa toteutetuista 

maahanmuutto- ja rajavalvontaohjelmista, 

jotta voidaan ehdottaa 

ihmisoikeusloukkauksien ehkäisemiseen 

tähtääviä paranneltuja toimia ja jakaa 

hyviä käytäntöjä; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/6 

Tarkistus  6 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin 

toiminta tällä alalla 

2014/2216(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

190 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

190. tuomitsee laittoman maahanmuuton 

yleistyvän kriminalisoinnin EU:ssa 

kyseessä olevien ihmisten ihmisoikeuksien 

kustannuksella; kehottaa ehdottamaan 

viipymättä säännöksiä, joiden avulla 

voidaan ottaa käyttöön tarvittavat 

ihmisoikeuksia koskevat takeet sekä 

vastuuvelvollisuus- ja 

täytäntöönpanomekanismit; 

190. tuomitsee ihmiskauppiaiden 

julmuuden heidän hyödyntäessään heidän 

hyödyntäessään pakolaisten kärsimystä 

omaksi edukseen; pyytää parantamaan 

turvapaikan saannin laillisia väyliä ja 

kehottaa tehostamaan raakalaismaisten 

ihmiskauppiaiden ja järjestäytyneen 

rikollisuuden vastaisia toimia; kehottaa 

ehdottamaan viipymättä säännöksiä, joiden 

avulla voidaan varmistaa tarvittavat 

ihmisoikeuksia koskevat takeet sekä 

vastuuvelvollisuus- ja 

täytäntöönpanomekanismit; 

Or. en 

 

 


