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Raport A8-0345/2016 

József Nagy 

Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2015. aastal 

2016/2009(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus Y 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Y. arvestades, et naistevastane vägivald on 

selline põhiõiguste rikkumine, mis 

puudutab kõiki ühiskonnakihte ega olene 

vanusest, haridusest, sissetulekust, 

ühiskondlikust positsioonist ega päritolu- 

või elukohariigist; arvestades, et sooline 

ebavõrdsus ja soolised stereotüübid 

suurendavad vägivalla ja muud liiki 

ekspluateerimise ohtu ning takistavad 

naiste täieõiguslikku osalemist kõikides 

eluvaldkondades; 

Y. arvestades, et naistevastane vägivald on 

muutunud Euroopas massilise sisserände 

tulemusel ulatuslikumaks, nagu näitasid 

laialdased naistevastased rünnakud 

Kölnis ja muudes Euroopa linnades 

uusaastaööl; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. märgib murega sisserändajate 

põhiõiguste rikkumisega seotud 

juhtumeid ELi välispiiridel ja kordab, et 

kõigil inimestel on õigus kasutada oma 

inimõigusi; tuletab meelde põhiõigust 

taotleda varjupaika; innustab ELi ja 

liikmesriike eraldama piisavalt vahendeid 

selleks, et avada varjupaigataotlejatele 

Euroopa Liitu sisenemiseks uued ohutud 

ja seaduslikud kanalid, et nõrgestada 

inimkaubandusvõrgustike ja 

inimsmugeldajate ärimudelit ja ennetada 

paljude inimeste ohtlikule teekonnale 

asumist; tuletab meelde, et elude 

päästmine on solidaarsusakt ohus olevate 

inimeste suhtes, aga ka õiguslik kohustus; 

kutsub liikmesriike ja ELi institutsioone 

üles järgima piirivalve tegevuses ja 

varjupaigamenetlustes rahvusvahelist ja 

ELi õigust ning Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartat; märgib, et füüsilised 

isikud või valitsusvälised 

organisatsioonid, kes hädas olevaid 

inimesi reaalselt aitavad, ei peaks kartma 

sellise abistamise eest karistada saamist; 

25. rõhutab, et varjupaik tuleks anda 

piirkonnas, kus inimene seda taotleb; 

nõuab, et EL ja selle liikmesriigid 

lõpetaksid inimkaubandusvõrgustike ja 

inimsmugeldajate ärimudeli soodustamise 

sellega, et nad keelduvad rändajaid tagasi 

saatmast nende lähtepiirkonna 

turvalistesse kohtadesse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

53. tunneb muret kasvava rassismi ja 

ksenofoobia pärast, mis väljendub 

afrofoobias, roma- ja juudivastasuses, 

islamifoobias ja rändajatevastases 

meelsuses; kutsub liikmesriike üles 

kaitsma mõtte-, südametunnistuse-, usu- 

ja veendumusvabadust; nõuab tungivalt, 

et EL ja selle liikmesriigid lisaksid 

võrdõiguslikkuse poliitikasse mitmekordse 

diskrimineerimise küsimuse; kutsub 

komisjoni ja liikmesriike üles 

intensiivistama tööd parimate tavade 

vahetamisel ja tihendama koostööd 

võitluseks rassismi, ksenofoobia, 

homofoobia, transfoobia ja muude 

sallimatuse vormide vastu, võttes täiel 

määral arvesse kodanikuühiskonna ja 

asjaomaste sidusrühmade, nt Põhiõiguse 

Ameti panust; 

53. võtab teadmiseks liikmesriikide 

avalikkuse järjest suureneva mure 

massilise sisserände, kuritegevuse ning 

islamiäärmusluse ja terrorismi pärast; 

rõhutab, et see mure on õigustatud ja 

sellega tuleb tegeleda;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

57. tunneb muret vihakõne üha 

laialdasema leviku pärast internetis; 

soovitab liikmesriikidel kehtestada lihtsa 

korra, mis võimaldaks kodanikel teatada 

viha õhutava sisu olemasolust internetis; 

peab tervitatavaks komisjoni teadaannet 

tegevusjuhendi kasutusele võtmise kohta 

võitlemiseks ebaseadusliku vihakõne 

vastu veebis ning ergutab selle järgimist 

ja jätkuvate pingutuste tegemist, et 

tugevdada koostööd erasektori ja 

kodanikuühiskonnaga; tuletab meelde, et 

sellega seoses võetud meetmed ei tohiks 

minna vastuollu väljendusvabadusega 

seotud põhiõigustega, eelkõige 

ajakirjandusvabadusega; 

57. mõistab hukka asjaolu, et massilise 

sisserände suhtes väljendatavat kriitikat 

loetakse süstemaatiliselt vihakõneks; 

rõhutab, et väljendusvabadus tuleb 

internetis ja mujal säilitada ja seda tuleb 

kaitsta; 

Or. en 

 

 


