
 

AM\1052780FI.doc  PE550.017v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

4.3.2015 A8-0023/8 

Tarkistus  8 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-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 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. korostaa kansojen luovuttamatonta 

itsemääräämisoikeutta, mikä tarkoittaa, 

että kolmansien maiden poliittisiin, 

taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin 

asioihin ei puututa ulkopuolelta; varoittaa 

jälleen unionia ja sen jäsenvaltioita 

välineellistämästä ihmisoikeuskysymystä, 

mikä vaarantaisi unionin uskottavuuden; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/9 

Tarkistus  9 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-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 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. toteaa, että parhaillaan käynnissä 

olevalla järjestelmäkriisillä on 

dramaattinen sosiaalinen vaikutus 

Euroopan unionin ja sen ulkopuoliseen 

väestöön; katsoo, että Euroopan unionin 

ja muiden kansainvälisten 

organisaatioiden, kuten Kansainvälisen 

valuuttarahaston (IMF), hyväksymät eri 

säästöohjelmat ovat johtaneet 

kansalaisvapauksien sekä sosiaalisten ja 

demokraattisten oikeuksien samoin kuin 

elinolojen merkittävään heikentymiseen 

erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa ja 

heikoimmassa asemassa olevien 

henkilöiden keskuudessa; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/10 

Tarkistus  10 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-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 

106 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

106. kehottaa komissiota ja Euroopan 

ulkosuhdehallintoa ryhtymään 

tehokkaisiin aloitteisiin parantaakseen 

unionin ulkopuolella tapahtuvaan 

liiketoimintaan liittyvien 

ihmisoikeusloukkausten uhrien 

oikeussuojan saatavuutta; korostaa myös, 

että on otettava käyttöön tehokkaita 

oikeussuojakeinoja, jotta voidaan rangaista 

ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä 

yrityksiä, ja annettava loukkauksien 

uhreille mahdollisuus hakea korvausta; 

106. kehottaa komissiota ja Euroopan 

ulkosuhdehallintoa toteuttamaan 

tehokkaita aloitteita parantaakseen unionin 

ulkopuolella tapahtuvaan liiketoimintaan 

liittyvien ihmisoikeusloukkausten uhrien 

oikeussuojan saatavuutta erityisesti 

ympäristönsuojelun, maananastuksen 

ehkäisemisen sekä luonnonvarojen 

hyödyntämisen alalla; korostaa myös, että 

on otettava käyttöön tehokkaita 

oikeussuojakeinoja, jotta voidaan rangaista 

ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä 

yrityksiä, ja annettava loukkauksien 

uhreille mahdollisuus hakea korvausta; 

kehottaa komissiota kohdistamaan 

tarvittavia toimia eurooppalaisiin 

yrityksiin, jotka eivät maksa riittäviä 

korvauksia sellaisten onnettomuuksien 

uhreille, joista ne ovat suoraan tai 

epäsuorasti vastuussa; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/11 

Tarkistus  11 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-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 

117 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

117. ilmaisee huolensa seuranta-, valvonta-

, sensurointi- ja suodattamisteknologian 

leviämisestä ja yleistymisestä, sillä se 

merkitsee kasvavaa uhkaa ihmisoikeus- ja 

demokratia-aktivisteille autoritaarisissa 

maissa ja hankalia ongelmia yksityisyyden 

suojaa koskeville oikeuksille 

demokraattisissa maissa, vaikka sitä 

käytettäisiinkin oikeutettujen syiden, kuten 

terrorismin torjunnan, valtion 

turvallisuuden ja lainvalvonnan, varjolla; 

117. ilmaisee huolensa seuranta-, valvonta-

, sensurointi- ja suodattamisteknologian 

leviämisestä ja yleistymisestä, sillä se 

merkitsee kasvavaa uhkaa ihmisoikeus- ja 

demokratia-aktivisteille autoritaarisissa 

maissa ja hankalia ongelmia yksityisyyden 

suojaa koskeville oikeuksille 

demokraattisissa maissa, vaikka sitä 

käytettäisiinkin oikeutettujen syiden, kuten 

terrorismin torjunnan, valtion 

turvallisuuden ja lainvalvonnan, varjolla; 

katsoo, että nämä toimet lisäävät 

ihmisoikeusaktivisteihin, toimittajiin ja 

laajemmin kansalaisyhteiskunnan 

toimijoihin kohdistuvaa sortoa, mikä on 

seurausta ihmisiä koskevien tietojen 

jatkuvasti yleistyvästä keräämisestä, ja 

toteaa, että näiden toimien tehokkuutta ei 

ole osoitettu toteen; pitää valitettavana, 

että EU:n kolmansien valtioiden kanssa 

toteuttamat PNR-sopimushankkeet eivät 

ole henkilötietojen suojaa koskevien 

unionin määräyksien mukaisia; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/12 

Tarkistus  12 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-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 

117 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 117 a. katsoo, että CIA:n ohjelmaa 

koskeva rankaisemattomuuden ilmapiiri 

on mahdollistanut 

perusoikeusrikkomusten jatkumisen EU:n 

ja Yhdysvaltojen terrorismin vastaisessa 

toiminnassa, mistä ovat osoituksena 

Yhdysvaltojen Kansallisen 

turvallisuusviraston (NSA) 

valvontaohjelman joukkovakoilutoimet; 

vaatii keskeyttämään välittömästi 

Yhdysvaltojen kanssa käytävät neuvottelut 

transatlanttisesta kauppa- ja 

investointikumppanuudesta sekä kaikki 

Yhdysvaltojen kanssa tehdyt 

yhteistyösopimukset terrorismin 

torjunnan alalla, kunnes unionin 

kansalaisten oikeudet on turvattu; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/13 

Tarkistus  13 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-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 

135 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 135 a. katsoo, että naisiin kohdistuvaa 

väkivaltaa esiintyy myös psyykkisen 

väkivallan muodossa yhteiskunnan 

valtasuhteiden ja naisia alentavien kuvien 

levityksen vuoksi; korostaa, että 

komission ja jäsenvaltioiden on 

toiminnallaan EU:ssa ja sen ulkopuolella 

torjuttava naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 

kaikissa sen muodoissa, olipa kyse sitten 

fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta tai 

taloudellisesta väkivallasta, edistettävä 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

pojille ja tytöille suunnattua 

sukupuolineutraalia kasvatusta ja 

torjuttava sukupuoleen liittyviä 

stereotypioita; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/14 

Tarkistus  14 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-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 

183 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 183 a. tuomitsee ankarasti Euroopan 

unionin, sen jäsenvaltioiden ja niiden 

kumppanivaltioiden kyvyttömyyden taata 

turvapaikkaoikeus ja huolehtia 

meripelastustoimista; tuomitsee 

takaisinottosopimukset erityisesti, kun 

niiden tekeminen asetetaan kolmansien 

maiden kanssa tehtävien muiden 

sopimusten, kuten kehityssopimusten, 

ehdoksi; katsoo, että tällainen 

maahanmuuttopolitiikka on osoitus 

eteläisten valtioiden väestöön 

kohdistuvista ennakkoluuloista; vaatii 

toimia viisumipakon poistamiseksi 

eteläisten valtioiden kansalaisilta ja 

erityisesti demokratiaan siirtymässä 

olevien valtioiden, kuten Tunisian, 

kansalaisilta ja kehottaa toteuttamaan 

uudelleensijoittamistoimia kaikissa 

jäsenvaltioissa; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/15 

Tarkistus  15 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-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 

193 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 193 a. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 

asettamaan vuosituhannen 

kehitystavoitteet ensisijaiseksi 

tavoitteekseen sisäisessä politiikassaan ja 

suhteissaan kolmansiin maihin; korostaa, 

että nämä tavoitteet ja erityisesti 

köyhyyden poistaminen, kaikkien oikeus 

koulutukseen ja sukupuolten tasa-arvo, 

voidaan saavuttaa onnistuneesti 

ainoastaan ottamalla käyttöön ja 

vahvistamalla kaikkien saatavilla olevia 

julkisia palveluita; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/16 

Tarkistus  16 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-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 

183 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

183. tuomitsee Välimerellä sattuneiden 

kuolemantapausten suuren määrän, joka 

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön 

hengenvaarallisia matkoja käsittelevän 

raportin ”Fatal Journeys” mukaan oli 3 000 

vuonna 2013, ja toteaa, että tämän 

perusteella Välimeri on alue, jossa 

surmansa saaneiden laittomien 

maahanmuuttajien määrä on maailman 

suurin; on erittäin huolissaan EU:hun 

matkalla olleisiin maahanmuuttajiin ja 

turvapaikanhakijoihin kohdistuneista 

ihmisoikeusloukkauksista; kehottaa 

unionia ja sen jäsenvaltioita tekemään 

yhteistyötä YK:n, alueellisten 

mekanismien, hallitusten ja 

kansalaisjärjestöjen kanssa tämän 

ongelman ratkaisemiseksi; painottaa 

tarvetta luoda kiireesti unionin tasolla 

nykyistä voimakkaampia ja yhtenäisempiä 

politiikkatoimia, jotka on tiiviimmin 

kytketty solidaarisuuden periaatteeseen, 

jotta voidaan puuttua maahanmuuttajiin, 

pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin 

liittyviin kiperiin ongelmiin kansainvälistä 

ihmisoikeuslainsäädäntöä ja 

perustavanlaatuista ihmisarvoa 

kunnioittaen, ja kehottaa unionia 

ottamaan käyttöön Euroopan yhteisen 

183. tuomitsee Välimerellä sattuneiden 

kuolemantapausten suuren määrän, joka 

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön 

hengenvaarallisia matkoja käsittelevän 

raportin ”Fatal Journeys” mukaan oli 3 000 

vuonna 2013, ja toteaa, että tämän 

perusteella Välimeri on alue, jossa 

surmansa saaneiden laittomien 

maahanmuuttajien määrä on maailman 

suurin; on erittäin huolissaan EU:hun 

matkalla olleisiin maahanmuuttajiin ja 

turvapaikanhakijoihin kohdistuneista 

ihmisoikeusloukkauksista; kehottaa 

unionia ja sen jäsenvaltioita toteuttamaan 

vihdoinkin tarvittavat toimet, joilla 

autetaan merihätään joutuneita 

maahanmuuttajia ja lopetetaan 

joukkokuolemat;  muistuttaa unionia ja 

sen jäsenvaltioita niiden kansainvälisistä 

velvoitteista, jotka koskevat merellä 

suoritettavia etsintä- ja 

pelastusoperaatioita;  korostaa tässä 

yhteydessä tarvetta noudattaa 

palauttamiskiellon periaatetta 

eurooppalaisilla ja kansainvälisillä vesillä, 

sellaisena kuin se on vahvistettuna 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa; 

muistuttaa komissiota, että se on sitoutunut 

hyväksymään maahanmuuttoa koskevan 
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turvapaikkajärjestelmän ja takaamaan 

kaikkialla unionin alueella 

vastaanottomenettelyitä koskevat 

tehokkaat yhteiset vaatimukset, joilla 

suojellaan ilman huoltajaa olevia 

alaikäisiä ja kaikkein haavoittuvimmassa 

asemassa olevia; pyytää 

varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 

maahanmuutto- ja sisäasioista vastaavaa 

komission jäsentä ja Euroopan 

ulkosuhdehallintoa lisäämään 

jäsenvaltioiden keskeistä yhteistyötä ja 

tasapuolista vastuunjakoa, joka koskee 

myös pakolaisten vastaanottoa ja 

uudelleensijoittamista sekä osallistumista 

etsintä- ja pelastuspalveluihin, joilla 

autetaan maahanmuuttajia, jotka ovat 

joutuneet merihätään pyrkiessään EU:n 

rannikolle; muistuttaa tässä yhteydessä 

tarpeesta noudattaa Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen vahvistamaa 

palauttamiskiellon periaatetta 

eurooppalaisilla ja kansainvälisillä vesillä; 

muistuttaa komissiota, että se on sitoutunut 

kehittämään riittäviä laillisen 

maahanmuuton kanavia; kehottaa siksi 

jäsenvaltioita panemaan kaikilta osin 

täytäntöön hiljattain hyväksytyn EU:n 

yhteisen turvapaikkapaketin sekä 

maahanmuuttoa koskevan yhteisen 

lainsäädännön; kehottaa jäsenvaltioita 

osallistumaan 

uudelleensijoittamisohjelmiin ja 

jouduttamaan alueellisten 

suojeluohjelmien kehittämistä eniten 

kärsineillä alueilla; painottaa, että on 

torjuttava laittoman maahanmuuton 

perimmäisiä syitä; kannustaa Euroopan 

ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita 

kiinnittämään erityistä huomiota maihin, 

joista ihmiskauppa tai ihmisten 

salakuljetus saa alkunsa, 

kauttakulkumaihin sekä kohdemaihin; 

kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 

edustajaa ja jäsenvaltioita vahvistamaan 

edelleen unionin ulkoista ulottuvuutta 

tekemällä yhteistyötä alkuperä- ja 

kauttakulkumaiden, myös EU:n 

kokonaisvaltaisen eurooppalaisen 

toimintamallin; pitää tärkeänä 

humanitaaristen viisumien pikaista 

käyttöönottoa ja laillisen maahanmuuton 

uusien keinojen kehittämistä, jotta 

ihmisten ei tarvitsisi enää henkensä 

uhalla pyrkiä Eurooppaan; korostaa 

tarvetta laatia nykyistä solidaarisempia 

politiikkatoimia niin unionin kuin 

jäsenvaltioidenkin tasolla; kehottaa siksi 

jäsenvaltioita panemaan kaikilta osin 

täytäntöön hiljattain hyväksytyn EU:n 

yhteisen turvapaikkapaketin sekä 

maahanmuuttoa koskevan yhteisen 

lainsäädännön;  kehottaa komissiota 

kannustamaan jäsenvaltioita 

osallistumaan aktiivisemmin 

uudelleensijoittamisohjelmiin; vastustaa 

voimakkaasti sitä, että ihmiskaupan ja 

ihmisten salakuljetuksen torjunnalla 

käydään vaihtokauppaa unionin, 

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 

välillä; muistuttaa, että tällä yhteistyöllä ei 

pidä heikentää miesten, naisten ja lasten 

todellista oikeutta hakea suojaa unionista 

eikä sen pidä vaikuttaa siten, että 

maahanmuuttajien ja 

turvapaikanhakijoiden perusoikeuksien 

loukkaukset lisääntyvät; on tämän vuoksi 

erittäin huolissaan kolmansien maiden ja 

erityisesti Afrikan sarven maiden kanssa 

tehtävän yhteistyön vahvistamisesta 

Khartumin prosessin yhteydessä; 
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kumppanimaiden, kanssa erityisesti 

Välimeren alueella, ottamalla nämä 

kysymykset systemaattisesti esille 

poliittisissa vuoropuheluissa kyseisten 

maiden kanssa sekä poliittisissa 

julkilausumissa ja edistämällä näiden 

maiden kanssa tehtävää yhteistyötä 

mahdollisimman paljon, jotta voidaan 

purkaa maahanmuuttajien kuljetukseen 

käytettäviä verkostoja ja torjua 

mafiajärjestöjä, jotka hyötyvät 

ihmiskaupasta ja ihmisten 

salakuljettamisesta; 

Or. fr 

 

 


