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9.12.2015 A8-0344/7 

Tarkistus  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Viegas, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

2015/2229(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

54 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 54 a. toistaa kannattavansa 

ihmisoikeuslausekkeiden sisällyttämistä 

unionin ja kolmansien maiden välisiin 

kansainvälisiin sopimuksiin; korostaa 

kuitenkin, että niiden sisällyttämisessä 

kolmansien maiden kanssa tehtyihin 

kauppasopimuksiin on epäonnistuttu 

siinä, että nämä sopimukset ovat 

saattaneet jopa johtaa taloudellisten ja 

sosiaalisten perusoikeuksien 

rikkomuksiin ja etenkin kyseisen väestön 

köyhtymiseen ja siihen, että 

monikansalliset yhtiöt ovat anastaneet 

resursseja; katsoo lisäksi, että tarvitaan 

ennalta sovellettavia 

valvontamekanismeja, joita sovelletaan 

ennen puitepäätöksen tekemistä ja jotka 

vaikuttavat lopputulokseen sopimuksen 

keskeisenä piirteenä, ja jälkeenpäin 

sovellettavia valvontamekanismeja, jotka 

mahdollistavat konkreettisten toimien 

toteuttamisen mainittujen lausekkeiden 

rikkomisen johdosta, kyseisten 

sopimusten soveltamisen keskeyttäminen 

mukaan luettuna; katsoo, että näiden 

lausekkeiden lisäksi on tarpeen ottaa 

käyttöön uusia yhteistyön muotoja, joilla 

mahdollistetaan kolmansien maiden 

taloudellinen ja sosiaalinen kehitys 
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väestön tarpeet huomioon ottaen; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/8 

Tarkistus  8 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

2015/2229(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

57 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 57 a. katsoo, että kolmansissa maissa 

toimivien eurooppalaisten yritysten on 

noudatettava täysimääräisesti 

kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja; 

kehottaa siksi jäsenvaltioita 

varmistamaan, että niiden kansallisen 

lainsäädännön alaiset yritykset eivät toimi 

piittaamatta ihmisoikeuksista ja 

sosiaalisista normeista sekä terveys- ja 

ympäristönormeista, jotka sitovat niitä, 

kun ne sijoittuvat kolmanteen maahan tai 

harjoittavat toimintaansa kolmannessa 

maassa; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita kohdistamaan tarvittavia 

toimia eurooppalaisiin yrityksiin, jotka 

eivät noudata näitä normeja tai jotka eivät 

maksa riittäviä korvauksia sellaisten 

ihmisoikeusrikkomusten uhreille, joista 

ne ovat suoraan tai epäsuorasti vastuussa;  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/9 

Tarkistus  9 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

2015/2229(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

63 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 63 a. pitää valitettavana sitä, miten 

rahoitus- ja talouskriisi ja julkisen 

talouden velkakriisi ovat yhdessä julkisen 

talouden leikkausten kanssa vaikuttaneet 

kielteisesti taloudellisiin oikeuksiin, 

kansalaisoikeuksiin, sosiaalisiin ja 

sivistyksellisiin oikeuksiin, mikä on usein 

lisännyt työttömyyttä, köyhyyttä, 

epävarmoja elinoloja ja työsuhteita sekä 

syrjäytymistä ja eristäytyneisyyttä etenkin 

niissä maissa, joissa on hyväksytty 

talouden sopeuttamisohjelmia; korostaa, 

että YK on useaan otteeseen arvostellut 

Euroopan unionin toimielinten tapaa 

hoitaa velkaongelmaa ja sen 

ihmisoikeuksiin kohdistuvia seurauksia; 

pitää valitettavana, että lähes kaikki 

jäsenvaltiot vastustivat 10. syyskuuta 2015 

hyväksyttyä YK:n päätöslauselmaa, jossa 

tunnustetaan kaikkien valtioiden oikeus 

julkisen velan uudelleenjärjestelyyn; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/10 

Tarkistus  10 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

2015/2229(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

67 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 67 a. panee merkille Euroopan 

ulkosuhdehallinnon ja komission laatimat 

ja neuvoston hyväksymät terrorismin 

torjunnan toimintaohjeet; pitää 

valitettavana, että terrorisminvastaisia 

toimia käytetään verukkeena sille, että 

otetaan käyttöön pelkästään rankaisevia 

toimia, joita sovelletaan kaikkiin 

kansalaisiin ja jotka rikkovat 

perusoikeuksia ja -vapauksia; vaatii 

ottamaan käyttöön merkittäviä ehkäiseviä 

toimia ja pitää huolestuttavana, että 

riippumattomiin valvontamekanismeihin 

ei kiinnitetä riittävästi huomiota; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/11 

Tarkistus  11 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

2015/2229(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

69 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 69 a. muistuttaa, että pakolaiskriisi on 

maailmanlaajuinen ongelma ja että 

UNHCR:n laskelmien mukaan 

maailmassa on nykyisin 60 miljoonaa 

pakolaista ja kotiseuduiltaan siirtymään 

joutunutta henkilöä; ilmaisee 

myötätuntonsa monille pakolaisille ja 

siirtolaisille, joiden ihmisoikeuksia on 

loukattu vakavasti heidän paetessaan 

konflikteja, sortohallintoja, oikeudettomia 

alueita ja kurjuutta; pitää tuomittavana, 

että he ovat sellaisten laittomien 

maahanmuutto- ja 

ihmiskauppaverkostojen väkivaltaisten 

tukahduttamistoimien uhreja, joista 

monet viranomaiset ovat suoraan tai 

epäsuorasti vastuussa; muistuttaa, että 

unionin ja sen jäsenvaltioiden on 

kannettava vastuu sodasta, kaaoksesta, 

taloudellisesta kurjuudesta ja nälästä sekä 

näitä kauheuksia pakoon pyrkivien 

pakolaisten ja maahanmuuttajien 

kuolemista; on myös syvästi pahoillaan 

traagisista ihmishenkien menetyksistä 

ihmisten pyrkiessä unioniin turvapaikan 

toivossa; varoittaa unionia ja sen 

jäsenvaltioita rakentamasta aitoja, jotka 

edistävät ihmiskauppaan liittyvää 
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toimintaa, ja pitää valitettavana, ettei ole 

riittävästi väyliä, joiden kautta unionin 

alueelle pääsisi turvallisesti ja laillisesti; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/12 

Tarkistus  12 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

2015/2229(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

70 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

70. pitää erittäin tärkeänä, että puututaan 

muuttovirtojen perimmäisiin syihin ja että 

käsitellään pakolaiskriisin ulkoista 

ulottuvuutta ja pyritään löytämään 

kestäviä ratkaisuja unionin naapurustossa 

vallitseviin konflikteihin yhteistyöllä ja 

luomalla kumppanuuksia asianomaisten 

kolmansien maiden kanssa sekä unionin 

ulkoisten politiikkojen avulla; korostaa, 

että muuttoliikkeeseen tarvitaan kattava 

ihmisoikeusperustainen lähestymistapa ja 

kehottaa unionia tehostamaan 

yhteistyötään YK:n ja sen järjestöjen sekä 

alueellisten järjestöjen, hallitusten ja 

valtiosta riippumattomien järjestöjen 

kanssa, jotta voidaan puuttua 

muuttovirtojen perimmäisiin syihin ja 

parantaa elinoloja konfliktialueiden 

läheisyydessä sijaitsevilla 

pakolaisleireillä; toistaa unionille 

antamansa kehotuksen varmistaa, että 

kaikenlainen yhteistyö muuttoliikeasioissa 

ja kaikki kolmansien maiden kanssa 

tehdyt takaisinottosopimukset ovat 

kansainvälisen oikeuden mukaisia; 
muistuttaa, että kattava 

muuttoliikestrategia liittyy läheisesti 

kehitysyhteistyöpolitiikkaan ja 

70. korostaa, että nykyiseen kriisiin on 

löydettävä ratkaisuja, jotka perustuvat 

yhteisvastuullisuuden periaatteeseen ja 

kokonaisvaltaiseen strategiaan, jolla 

edistetään turvallista ja laillista 

muuttoliikettä ihmisoikeuksia ja 

perusarvoja kunnioittaen; vaatii unionia 

ja sen jäsenvaltioita edistämään rauhaa ja 

välttämään väkivaltaista väliintuloa; 
korostaa, että muuttoliikkeeseen tarvitaan 

kattava ihmisoikeusperustainen 

lähestymistapa ja kehottaa unionia 

tekemään yhteistyötä YK:n ja sen 

järjestöjen sekä alueellisten järjestöjen, 

hallitusten ja valtiosta riippumattomien 

järjestöjen kanssa; muistuttaa, että 

tällainen kattava strategia voidaan 

toteuttaa myös humanitaarisen avun ja 

kehitysavun avulla; 
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humanitaarisen avun politiikkaan, mukaan 

lukien humanitaaristen käytävien 

perustaminen ja humanitaaristen 

viisumien myöntäminen, sekä muihin 

ulkoisiin politiikkoihin; panee merkille 

Euroopan unionin johtaman merivoimien 

operaation (EU NAVFOR Med), jonka 

kohteena ovat Välimerellä toimivat 

salakuljettajat ja ihmiskauppiaat; 

korostaa tarvetta luoda pikaisesti 

vahvempia unionin tason politiikkatoimia, 

jotta voidaan puuttua muuttoliikkeeseen 

ja pakolaisiin liittyviin kiperiin ongelmiin 

ja saada aikaan toimiva, 

oikeudenmukainen ja kestävä mekanismi 

taakan jakamiseksi jäsenvaltioiden 

kesken; nostaa esiin komission 

9. syyskuuta 2015 ehdottamat toimet 

pakolaiskriisin käsittelemiseksi ja 

mainitsee esimerkkinä Dublin-asetuksen 

tulevan tarkistamisen;  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/13 

Tarkistus  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

2015/2229(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

71 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

71. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita 

lisäämään tukeaan ulkoisen toiminnan 

avulla tapahtuvaan ihmiskaupan 

torjuntaan ja kiinnittämään erityistä 

huomiota uhrien ja varsinkin alaikäisten 

suojeluun; on vahvasti sitä mieltä, että 

unionin olisi tehostettava kolmansien 

maiden ja muiden relevanttien 

toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä, 

jotta voidaan vaihtaa hyviä käytäntöjä ja 

auttaa hajottamaan kansainväliset 

ihmiskauppaverkostot; toteaa jälleen 

kerran, että kaikkien jäsenvaltioiden on 

pantava täytäntöön ihmiskaupan 

ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä 

ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 

annettu EU-direktiivi
1
 ja ihmiskaupan 

hävittämiseen tähtäävä strategia 2012–

2016
2
; 

71. on huolissaan siitä, että 

muuttoliikepolitiikkaa koskevat 

neuvottelut mutkistuvat, kun niihin 

yhdistetään kehitys sekä takaisinotto- ja 

palautussopimukset; tuomitsee erityisesti 

meneillään olevat neuvottelut sellaisten 

maiden kanssa, jotka polkevat avoimesti 

ihmisoikeuksia, kuten Turkki, Sudan ja 

Eritrea; vaatii tämän vuoksi 

keskeyttämään kaikkien 

takaisinottosopimusten soveltamisen 

sellaisten maiden kanssa, jotka eivät 

kunnioita perusihmisoikeuksia; vastustaa 

kaikkia pyrkimyksiä ulkoistaa unionin 

muuttoliikepolitiikka ja tuomitsee tämän 

vuoksi jäsenvaltioiden ja komission 

ehdotukset, jotka koskevat 

turvapaikkahakemusten 

käsittelykeskusten tai 

vastaanottokeskusten perustamista 

kolmansiin maihin; kehottaa jäsenvaltioita 

noudattamaan turvapaikanhakijoita 

koskevaa kansainvälistä 

palauttamiskiellon periaatetta; vaatii 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:FI:PDF 

2
 https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_

2012-2016_1.pdf 
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painokkaasti toteuttamaan erityistoimia, 

jotta varmistetaan haavoittuvien 

väestöryhmien ja etenkin vammaisten 

henkilöiden, ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten ja nuorten naisten suojelu; 

Or. fr 

 

 


