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7.12.2016 A8-0345/5 

Tarkistus  5 

Lorenzo Fontana 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0345/2016 

József Nagy 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 

2016/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Y kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Y. toteaa, että naisiin kohdistuva väkivalta 

on perusoikeusloukkaus, joka vaikuttaa 

naisiin kaikilla yhteiskunnan tasoilla 

iästä, koulutuksesta, tuloista, sosiaalisesta 

asemasta ja alkuperä- tai asuinmaasta 

riippumatta; toteaa, että sukupuolten 

epätasa-arvo ja sukupuolistereotypiat 

lisäävät riskiä väkivaltaan ja muihin 

hyväksikäytön muotoihin ja vaikeuttavat 

naisten täysipainoista osallistumista 

kaikkiin elämän osa-alueisiin; 

Y. toteaa, että naisiin kohdistuva väkivalta 

on yleistynyt Euroopassa laajamittaisen 

maahanmuuton seurauksena, minkä 

Kölnissä ja muissa Euroopan 

kaupungeissa uudenvuodenaattona 

tapahtuneet laajat naisiin kohdistuneet 

hyökkäykset osoittivat; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/6 

Tarkistus  6 

Lorenzo Fontana 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0345/2016 

József Nagy 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 

2016/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. panee huolestuneena merkille 

maahanmuuttajien ja pakolaisten 

perusoikeuksien loukkauksia EU:n 

ulkorajoilla koskevat tapaukset ja toistaa, 

että kaikilla ihmisillä on oikeus nauttia 

ihmisoikeuksistaan; palauttaa mieliin, 

että turvapaikan hakeminen kuuluu 

perusoikeuksiin; kannustaa EU:ta ja 

jäsenvaltioita kohdentamaan riittävästi 

resursseja siihen, että 

turvapaikanhakijoille luodaan turvallisia 

ja laillisia reittejä 

ihmiskauppaverkostojen ja 

salakuljettajien liiketoimintamallin 

murentamiseksi sekä sen riskin 

estämiseksi, että monet lähtevät 

vaarallisten reittien kautta matkaan; 

toteaa, että ihmishenkien pelastaminen on 

selkeästi solidaarisuuden osoitus vaarassa 

olevia kohtaan, mutta se on myös 

oikeudellinen velvoite; kehottaa 

jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä 

noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja 

EU:n lainsäädäntöä sekä Euroopan 

unionin perusoikeuskirjaa rajavartioinnin 

ja turvapaikkamenettelyjen yhteydessä; 

korostaa, että luonnollisia henkilöitä tai 

kansalaisyhteisöjä, jotka aidosti auttavat 

hätään joutuneita henkilöitä, ei saisi 

uhata rangaistuksella tällaisen avun 

antamisesta; 

25. korostaa, että turvapaikka olisi 

myönnettävä alueella, josta sitä hakevat 

henkilöt tulevat; kehottaa EU:ta ja 

jäsenvaltioita lopettamaan 

ihmiskauppaverkostojen ja 

salakuljettajien liiketoimintamallien 

vahvistamisen kieltäytymällä 

palauttamasta maahanmuuttajia heidän 

lähtöalueensa turvasatamiin; 
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7.12.2016 A8-0345/7 

Tarkistus  7 

Lorenzo Fontana 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0345/2016 

József Nagy 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 

2016/2009(ΙΝΙ). 

Päätöslauselmaesitys 

53 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

53. ilmaisee huolensa afrofobian, 

romanivastaisuuden, 

juutalaisvastaisuuden, islaminpelon ja 

maahanmuuttajavastaisuuden muodossa 

ilmenevästä lisääntyvästä rasismista ja 

muukalaisvihasta; kehottaa jäsenvaltioita 

suojelemaan ajatuksen-, omantunnon-, 

uskonnon- ja vakaumuksenvapautta; 

kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita 

sisällyttämään moniperusteisen syrjinnän 

torjumisen tasa-arvoa koskeviin 

politiikkoihinsa; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita tehostamaan parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa ja vahvistamaan 

yhteistyötään rasismin, muukalaisvihan, 

homofobian, transfobian ja muiden 

suvaitsemattomuuden muotojen 

torjumiseksi ja ottamaan siihen 

täysimääräisesti mukaan 

kansalaisyhteiskunnan 

perusoikeusviraston kaltaisten 

asianomaisten sidosryhmien panoksen 

ohella; 

53. ottaa huomioon, että suuren yleisön 

kasvava huolenaihe jäsenvaltioissa on 

laajamittainen maahanmuutto, rikollisuus 

sekä islamistinen ääriajattelu ja 

terrorismi; korostaa, että huolenaihe on 

oikeutettu ja siihen on puututtava;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/8 

Tarkistus  8 

Lorenzo Fontana 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0345/2016 

József Nagy 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 

2016/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

57 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

57. on huolestunut vihapuheen 

yleistymisestä internetissä; suosittaa, että 

jäsenvaltiot ottavat käyttöön 

yksinkertaisen menettelyn, jolla 

kansalaiset voivat ilmoittaa vihapuheesta 

verkossa; pitää myönteisenä komission 

ilmoitusta verkossa lausutun vihapuheen 

torjumista koskevista käytännesäännöistä 

ja kannustaa noudattamaan niitä ja 

jatkamaan pyrkimyksiä yksityisen sektorin 

ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävän 

yhteistyön vahvistamiseksi; muistuttaa, 

että tässä suhteessa toteutettavat toimet 

eivät saa olla ristiriidassa sananvapauteen 

ja erityisesti myös lehdistönvapauteen 

liittyvien perusperiaatteiden kanssa; 

57. tuomitsee sen, että laajamittaisen 

maahanmuuton arvostelu luokitellaan 

järjestelmällisesti ”vihapuheeksi”; 

korostaa, että sananvapaus on säilytettävä 

ja sitä on suojeltava internetissä ja 
muualla; 

Or. en 

 

 


