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2.9.2015 A8-0230/4 

Tarkistus  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

46 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 46 a. tuomitsee kaikki väkivallan ja 

syrjinnän muodot Euroopan unionin 

alueella ja on huolissaan niiden määrän 

kasvusta; pyytää komissiota ja 

jäsenvaltioita antamaan erityisiä 

poliittisia sitoumuksia torjua kaikki 

rasismin muodot mukaan luettuina 

juutalaisvastaisuus, islaminpelko, 

afrofobia ja romanivastaisuus; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/5 

Tarkistus  5 

Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

116 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

116. pitää valitettavana, että Välimerellä 

menetetään traagisesti ja toistuvasti 

ihmishenkiä ja että tässä on mukana 

salakuljettajia ja ihmiskauppiaita, jotka 

kiistävät maahanmuuttajilta näiden 

perusoikeudet; korostaa, että unionin ja 

jäsenvaltioiden olisi tehtävä enemmän 

ehkäistäkseen vastaavien tragedioiden 

toistumisen merillä; kehottaa unionia ja 

jäsenvaltioita asettamaan maahanmuuttajia 

ja turvapaikanhakijoita koskevan 

yhteisvastuun ja heidän perusoikeutensa 

unionin maahanmuuttopolitiikan ytimeen, 

ja erityisesti:  

116. pitää tuomittavana, että suuri määrä 

Euroopan unioniin pyrkiviä 

turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia 

menettää edelleen henkensä Välimerellä 

ja että tässä on mukana salakuljettajia ja 

ihmiskauppiaita, jotka kiistävät 

maahanmuuttajilta näiden perusoikeudet; 

korostaa, että unionin ja jäsenvaltioiden 

olisi ryhdyttävä aktiivisiin ja pakollisiin 

toimiin ehkäistäkseen vastaavien 

tragedioiden toistumisen merillä; kehottaa 

unionia ja jäsenvaltioita asettamaan 

maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita 

koskevan yhteisvastuun ja heidän 

perusoikeutensa unionin 

maahanmuuttopolitiikan ytimeen, ja 

erityisesti: 

– korostaa, että perusoikeudet on 

sisällytettävä kaikkeen unionin 

maahanmuuttopolitiikkaan ja että on 

arvioitava perusteellisesti, miten kaikki 

maahanmuuttoa, turvapaikkaa ja 

rajavalvontaa koskevat toimenpiteet ja 

mekanismit vaikuttavat maahanmuuttajien 

perusoikeuksiin; kehottaa jäsenvaltioita 

erityisesti kunnioittamaan haavoittuvassa 

asemassa olevien maahanmuuttajien 

oikeuksia; 

– korostaa, että perusoikeudet on 

sisällytettävä kaikkeen unionin 

maahanmuuttopolitiikkaan ja että on 

arvioitava perusteellisesti, miten kaikki 

maahanmuuttoa, turvapaikkaa ja 

rajavalvontaa koskevat toimenpiteet ja 

mekanismit vaikuttavat maahanmuuttajien 

perusoikeuksiin; kehottaa jäsenvaltioita 

erityisesti kunnioittamaan haavoittuvassa 

asemassa olevien maahanmuuttajien 

oikeuksia;  

– korostaa, että unionissa tarvitaan – korostaa, että unionissa tarvitaan 
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kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jolla 

parannetaan unionin sisäisten toimien ja 

ulkopolitiikan johdonmukaisuutta; 

kannustaa unionia ja jäsenvaltioita 

asettamaan maahanmuuttajien oikeudet 

jokaisen Euroopan unionin ulkopuolisen 

valtion kanssa tehtävän kahdenvälisen tai 

monenvälisen yhteistyösopimuksen 

keskiöön ottamalla huomioon myös 

takaisinottosopimukset, 

mobiliteettikumppanuudet ja teknisen 

yhteistyön sopimukset;  

kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jolla 

parannetaan unionin sisäisten toimien ja 

ulkopolitiikan johdonmukaisuutta; 

kannustaa unionia ja jäsenvaltioita 

asettamaan maahanmuuttajien oikeudet 

jokaisen Euroopan unionin ulkopuolisen 

valtion kanssa tehtävän kahdenvälisen tai 

monenvälisen yhteistyösopimuksen 

keskiöön ottamalla huomioon myös 

takaisinottosopimukset, 

mobiliteettikumppanuudet ja teknisen 

yhteistyön sopimukset; 

– muistuttaa, että jäsenvaltioilla on 

kansainvälinen velvoite auttaa merihätään 

joutuneita; 

– muistuttaa, että jäsenvaltioilla on 

kansainvälinen velvoite auttaa merihätään 

joutuneita; 

– kehottaa unionia ja jäsenvaltioita 

muuttamaan tai tarkistamaan kaikkea 

lainsäädäntöä, jossa määrätään 

seuraamuksia merihätään joutuneiden 

maahanpyrkijöiden auttamisesta; 

– kehottaa unionia ja jäsenvaltioita 

muuttamaan tai tarkistamaan kaikkea 

lainsäädäntöä, jossa määrätään 

seuraamuksia merihätään joutuneiden 

maahanpyrkijöiden auttamisesta; 

– korostaa, että turvapaikan hakeminen 

kuuluu perusoikeuksiin; kannustaa unionia 

ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ja 

kohdentamaan riittävästi resursseja siihen, 

että turvapaikanhakijoilla on uusia 

turvallisia ja laillisia mahdollisuuksia ja 

väyliä saapua unioniin, jotta voidaan 

pienentää laittomaan saapumisyritykseen 

liittyviä riskejä ja torjua ihmiskauppa- ja 

salakuljetusverkostoja, jotka saavat voittoa 

vaarantamalla maahanmuuttajien hengen ja 

käyttämällä näitä hyväkseen seksuaalisesti 

ja työvoimana;  

– korostaa, että turvapaikan hakeminen 

kuuluu perusoikeuksiin; kannustaa unionia 

ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ja 

kohdentamaan riittävästi resursseja siihen, 

että turvapaikanhakijoilla on uusia 

turvallisia ja laillisia mahdollisuuksia ja 

väyliä saapua unioniin, jotta voidaan 

pienentää laittomaan saapumisyritykseen 

liittyviä riskejä ja torjua ihmiskauppa- ja 

salakuljetusverkostoja, jotka saavat voittoa 

vaarantamalla maahanmuuttajien hengen ja 

käyttämällä näitä hyväkseen seksuaalisesti 

ja työvoimana;  

– kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 

osallistumaan unionin 

uudelleensijoittamisohjelmiin ja kannustaa 

käyttämään humanitaarisin perustein 

myönnettäviä viisumeja; 

– kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 

osallistumaan unionin 

uudelleensijoittamisohjelmiin ja kannustaa 

käyttämään humanitaarisin perustein 

myönnettäviä viisumeja; 

– kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 

kunnolliset vastaanotto-olosuhteet, jotka 

vastaavat voimassa olevaa perusoikeus- ja 

turvapaikkalainsäädäntöä, ja ottamaan 

tällöin erityisesti huomioon haavoittuvassa 

asemassa olevat sekä pienentämään 

turvapaikanhakijoiden syrjäytymisriskiä; 

– kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 

kunnolliset vastaanotto-olosuhteet, jotka 

vastaavat voimassa olevaa perusoikeus- ja 

turvapaikkalainsäädäntöä, ja ottamaan 

tällöin erityisesti huomioon haavoittuvassa 

asemassa olevat sekä pienentämään 

turvapaikanhakijoiden syrjäytymisriskiä; 
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kehottaa komissiota seuraamaan Euroopan 

yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja 

erityisesti direktiivin 2013/32/EU 

täytäntöönpanoa ja kiinnittämään tällöin 

erityistä huomiota turvapaikanhakijoihin, 

jotka tarvitsevat erityisiä menettelyllisiä 

takeita; 

kehottaa komissiota seuraamaan Euroopan 

yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja 

erityisesti direktiivin 2013/32/EU 

täytäntöönpanoa ja kiinnittämään tällöin 

erityistä huomiota turvapaikanhakijoihin, 

jotka tarvitsevat erityisiä menettelyllisiä 

takeita; 

– vaatii perustamaan unioniin tehokkaan ja 

yhdenmukaistetun turvapaikkajärjestelmän, 

jotta turvapaikanhakijat voidaan jakaa 

oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 

kesken; 

– vaatii perustamaan unioniin tehokkaan ja 

yhdenmukaistetun turvapaikkajärjestelmän, 

jotta turvapaikanhakijat voidaan jakaa 

oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 

kesken; 

– pitää valitettavina äskettäin raportoituja 

tapauksia, joissa unionin rajoilla on ollut 

väkivaltaisia käännytyksiä; muistuttaa, että 

jäsenvaltiot ovat velvollisia noudattamaan 

Geneven yleissopimuksessa ja Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen 

oikeuskäytännössä tunnustettua 

palauttamiskiellon periaatetta sekä 

perusoikeuskirjan 19 artiklassa vahvistettua 

joukkokarkotusten kieltämistä; kehottaa 

komissiota, sen virastoja ja jäsenvaltioita 

varmistamaan, että näitä velvoitteita ja 

unionin muita kansainvälisiä velvoitteita 

noudatetaan; 

– pitää valitettavina äskettäin raportoituja 

tapauksia, joissa unionin rajoilla on ollut 

väkivaltaisia käännytyksiä; muistuttaa, että 

jäsenvaltiot ovat velvollisia noudattamaan 

Geneven yleissopimuksessa ja Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen 

oikeuskäytännössä tunnustettua 

palauttamiskiellon periaatetta sekä 

perusoikeuskirjan 19 artiklassa vahvistettua 

joukkokarkotusten kieltämistä; kehottaa 

komissiota, sen virastoja ja jäsenvaltioita 

varmistamaan, että näitä velvoitteita ja 

unionin muita kansainvälisiä velvoitteita 

noudatetaan; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/6 

Tarkistus  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

116 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 116 a. tuomitsee ankarasti unionin ja sen 

jäsenvaltioiden kyvyttömyyden saada 

aikaan poliittinen yhteisymmärrys ja 

ratkaisu, jossa otettaisiin huomioon 

oikeusvaltion, demokratian ja 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja 

edistämisen arvot ja periaatteet, jotta 

saataisiin loppumaan jo vuosia kestänyt 

siirtolaisten, pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden traaginen tilanne, 

ja tuomitsee yhtä ankarasti niiden 

poliittisen vastauksen, jossa annetaan 

etusija yhä turvallisuushakuisemmalle ja 

maahanmuuttovastaisemmalle 

suhtautumiselle unionissa ja 

jäsenvaltioissa, mukaan luettuina 

pakolaisten vastaanottoon ja turvapaikan 

myöntämiseen liittyvät olosuhteet, joita 

kuvastaa aitojen ja piikkilankaesteiden 

rakentaminen ja kieltäytyminen 

ehdottamasta laillisia saapumisreittejä 

unioniin, minkä seurauksena lukuisat 

turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat 

joutuvat henkensä uhalla turvautumaan 

entistä vaarallisempiin reitteihin 

ihmissalakuljettajien ja -kauppiaiden 

armoilla; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/7 

Tarkistus  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

116 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 116 b. pyytää keskeyttämään kaikenlaiset 

sopimusneuvottelut sellaisten kolmansien 

maiden kanssa, joista pakolaiset 

pakenevat ja joissa ei taata pakolaisille 

suojelua ja heidän ihmisoikeuksiensa 

kunnioittamista, kuten Eritrea, Sudan, 

Somalia, Etiopia ja Egypti, sekä 

keskeyttämään Khartumin ja Rabatin 

prosessit; pyytää lisäksi keskeyttämään 

kaiken taloudellisen avun Egyptin ja 

Eritrean hallituksille ihmisoikeuksien 

rikkomista näissä maissa koskevien YK:n 

ja eri kansalaisjärjestöjen raporttien 

perusteella;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/8 

Tarkistus  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

116 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 116 c. pyytää unionia ja jäsenvaltioita 

hyväksymään tarvittavat säädökset, jotta 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 80 artiklassa tarkoitettua 

yhteisvastuun periaatetta voidaan 

soveltaa; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/9 

Tarkistus  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

117 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 117 a. kehottaa keskeyttämään nykyisten 

takaisinottosopimusten täytäntöönpanon 

ja neuvottelut, joissa tarkastellaan uusia 

takaisinottosopimuksia, niin kauan kuin 

niiden arviointia ei ole saatettu 

päätökseen; kehottaa komissiota 

toteuttamaan konkreettisia toimia jatkona 

vuonna 2011 julkaistulle kriittiselle 

kertomukselleen unionin ja kolmansien 

maiden välisistä takaisinottoa koskevista 

sopimuksista ja toimenpiteistä; suhtautuu 

tuomitsevasti siihen, että viisumipakon 

poistamista koskevien sopimuksien ja 

kolmansien maiden kanssa tehtävien 

kumppanuussopimusten tekeminen 

edellyttää entistä useammin 

takaisinottosopimuksen tekemistä; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/10 

Tarkistus  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, ,Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

135 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

135. pitää valitettavana sitä, miten 

finanssi- ja talouskriisi ja julkisen 

talouden velkakriisi ovat yhdessä julkisen 

talouden leikkausten kanssa vaikuttaneet 

taloudellisiin oikeuksiin, 

kansalaisoikeuksiin, sosiaalisiin ja 

sivistyksellisiin oikeuksiin, mikä on usein 

lisännyt työttömyyttä, köyhyyttä, 

epävarmoja työsuhteita ja elinoloja sekä 

syrjäytymistä ja eristäytyneisyyttä etenkin 

niissä jäsenvaltioissa, joissa on hyväksytty 

talouden sopeuttamisohjelmia; korostaa, 

että äskettäin julkaistussa Eurostatin 

muistiossa todettiin, että yksi 

eurooppalainen neljästä on nyt vaarassa 

joutua köyhyyteen ja syrjäytyä; 

135. tuomitsee ja korostaa, että talous- ja 

rahoituskriisin johdosta hyväksyttyjen ja 

sovellettujen säästötoimien seurauksena 

on ilmennyt perusoikeuksien sekä 

taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuriin 

liittyvien oikeuksien loukkaamista ja 

heikkenemistä, erityisesti oikeudet työhön, 

terveydenhuoltoon, sosiaaliturvaan, 

koulutukseen ja asuntoon, sekä muun 

muassa sosiaalisen ja etenkin 

työlainsäädännön heikkenemistä samoin 

kuin palkkojen ja eläkkeiden alenemista, 

mikä lisää eriarvoisuutta, köyhyyttä, 

epävarmuutta, epätavallisen työn 

muotoja, syrjäytymistä ja eristäytymistä, 

jotka ovat paisuneet laajoihin 

mittasuhteisiin ja joita ei voida hyväksyä, 

sellaisissa maissa, jotka joutuvat troikan 

ohjaamiksi ja joissa joudutaan 

noudattamaan unionin muistioita ja 

talouden sopeuttamisohjelmia; painottaa, 

että tällä hetkellä yhtä unionin 

kansalaista neljästä uhkaa köyhyys ja 

syrjäytyminen, kuten käy ilmi Eurostatin 

äskettäisestä muistiosta; muistuttaa, että 

hyvin epävarmat elinolot vaikuttavat 

erityisesti lapsiin, naisiin ja ikääntyneisiin 

ja johtavat lukuisiin perusvapauksien ja 

-oikeuksien menettämisiin ja 
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loukkaamisiin;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/11 

Tarkistus  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

135 a kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 135 a. tuomitsee ankarasti, että 

taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia 

poistetaan ennennäkemättömällä tavalla 

erityisesti unionin reuna-alueilla 

sijaitsevissa maissa ja että hyväksytään ja 

pannaan täytäntöön sellaisia 

säästötoimia, jotka vaarantavat 

oikeuksien yleismaailmallisen luonteen ja 

sulkevat oikeudellisesti tai tosiasiallisesti 

tiettyjen perusoikeuksien ulkopuolelle 

tietyt ihmisryhmät, kuten 

maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat; 

painottaa, että tällainen tilanne heikentää 

yhä enemmän yhteiskuntamme perustaa 

ja demokratiaa; tuomitsee poliitikkojen 

kommentit, joiden pyrkimyksenä on tehdä 

syntipukkeja haavoittuvista 

väestöryhmistä, etenkin 

maahanmuuttajista; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/12 

Tarkistus  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka 

Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

137 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

137. huomauttaa, että unionin toimielinten 

ja jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat 

sosiaali- ja talousjärjestelmiensä 

rakenneuudistuksia, on aina noudatettava 

perusoikeuskirjaa ja kansainvälisiä 

velvoitteitaan ja että ne kantavat siten 

vastuun tehdyistä päätöksistä; toistaa 

kehotuksensa mukauttaa talouden 

sopeuttamisohjelmat SEUT-sopimuksen 

151 artiklassa vahvistettuihin unionin 

tavoitteisiin, työllisyyden edistämiseen 

sekä elin- ja työolojen kohentamiseen 

liittyvät tavoitteet mukaan luettuina; toteaa 

olevan syytä varmistaa, että unionin 

toimielinten ja jäsenvaltioiden kriisiin 

reagoimiseksi toteuttamat toimenpiteet 

kuuluvat täyden demokraattisen valvonnan 

piiriin siten, että parlamentit otetaan 

tehokkaasti mukaan; 

137. huomauttaa, että unionin toimielinten 

ja jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat 

sosiaali- ja talousjärjestelmiensä 

rakenneuudistuksia, on aina noudatettava 

perusoikeuskirjaa ja kansainvälisiä 

velvoitteitaan ja että ne kantavat siten 

vastuun tehdyistä päätöksistä sekä niiden 

sosiaalisista ja taloudellisista 

seurauksista; toistaa kehotuksensa 

hyväksyä ohjelmia ja toimenpiteitä, joiden 

avulla voidaan toteuttaa SEUT-

sopimuksen 151 artiklassa vahvistetut 

unionin tavoitteet, työllisyyden 

edistämiseen sekä elin- ja työolojen 

kohentamiseen liittyvät tavoitteet mukaan 

luettuina; toteaa olevan syytä varmistaa, 

että unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden 

kriisiin reagoimiseksi toteuttamat 

toimenpiteet kuuluvat täyden 

demokraattisen valvonnan piiriin siten, että 

parlamentit otetaan tehokkaasti mukaan;  

Or. fr 

 

 


