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5.12.2018 A8-0373/16 

Tarkistus  16 

Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara 

Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

53 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

53. tuomitsee jyrkästi kaikki syrjinnän 

muodot, mukaan luettuna rotuun, 

uskontoon, kastijärjestelmään ja vastaaviin 

perimysjärjestelmiin, seksuaaliseen 

suuntautumiseen, sukupuoleen, 

vammaisuuteen tai muuhun seikkaan 

perustuva syrjintä; pitää huolestuttavana 

rasismin, muukalaisvihan ja muun 

suvaitsemattomuuden monia esiintymiä ja 

sitä, että heikoimmassa asemassa olevilla 

ryhmillä, kuten etnisillä, uskonnollisilla ja 

kielivähemmistöillä, vammaisilla, hlbti-

yhteisöillä sekä naisilla ja lapsilla, ei ole 

poliittista edustusta; kehottaa EU:ta 

tehostamaan pyrkimyksiään poistaa kaikki 

syrjinnän muodot, lisätä tietoisuutta, 

suvaitsevaisuuden ja osallistavuuden 

kulttuuria ja haavoittuvimmassa asemassa 

olevien ryhmien erityistä suojelua 

ihmisoikeuksien ja poliittisten 

vuoropuhelujen, EU:n edustustojen työn ja 

julkisen diplomatian avulla; kehottaa 

kaikkia maita varmistamaan, että niiden 

asiaankuuluvat toimielimet tarjoavat 

tehokasta oikeudellista suojaa 

oikeudenkäyttöalueillaan; korostaa, että on 

53. tuomitsee jyrkästi kaikki syrjinnän 

muodot, mukaan luettuna rotuun, 

uskontoon, kastijärjestelmään ja vastaaviin 

perimysjärjestelmiin, seksuaaliseen 

suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, 

sukupuolen ilmaisuun, 

sukupuoliominaisuuksiin, vammaisuuteen 

tai muuhun seikkaan perustuva syrjintä; 

pitää huolestuttavana rasismin, 

muukalaisvihan ja muun 

suvaitsemattomuuden monia esiintymiä ja 

sitä, että heikoimmassa asemassa olevilla 

ryhmillä, kuten etnisillä, uskonnollisilla ja 

kielivähemmistöillä, vammaisilla, hlbti-

yhteisöillä sekä naisilla ja lapsilla, ei ole 

poliittista edustusta; kehottaa EU:ta 

tehostamaan pyrkimyksiään poistaa kaikki 

syrjinnän muodot, lisätä tietoisuutta, 

suvaitsevaisuuden ja osallistavuuden 

kulttuuria ja haavoittuvimmassa asemassa 

olevien ryhmien erityistä suojelua 

ihmisoikeuksien ja poliittisten 

vuoropuhelujen, EU:n edustustojen työn ja 

julkisen diplomatian avulla; kehottaa 

kaikkia maita varmistamaan, että niiden 

asiaankuuluvat toimielimet tarjoavat 
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tärkeää kehittää koulujen 

koulutusstrategioita, jotta lapsille 

tiedotetaan kaikenlaisesta syrjinnästä ja 

heille annetaan tarvitsemansa välineet sen 

havaitsemiseksi; 

tehokasta oikeudellista suojaa 

oikeudenkäyttöalueillaan; korostaa, että on 

tärkeää kehittää koulujen 

koulutusstrategioita, jotta lapsille 

tiedotetaan kaikenlaisesta syrjinnästä ja 

heille annetaan tarvitsemansa välineet sen 

havaitsemiseksi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/17 

Tarkistus  17 

Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara 

Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

57 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

57. tuomitsee hlbti-henkilöiden 

mielivaltaiset pidätykset, kidutuksen, 

vainoamisen ja teloitukset; toteaa, että 

seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-

identiteetti voivat lisätä syrjinnän, 

väkivallan ja vainon riskiä; huomauttaa, 

että monissa maissa ympäri maailmaa 

hlbti-henkilöihin kohdistuu vieläkin vainoa 

ja väkivaltaa heidän seksuaalisen 

suuntautumisensa perusteella; tuomitsee 

naisiin ja vähemmistöryhmiin kohdistetut 

loukkaukset, joilla rikotaan perusoikeutta 

ruumiilliseen koskemattomuuteen ja 

identiteettiin, kuten naisten ja 

intersukupuolisten henkilöiden sukuelinten 

silpominen; huomauttaa, että samaa 

sukupuolta olevien henkilöiden suhteet 

ovat edelleen rikos 72 maassa, joista 13:ssa 

siitä voi saada jopa kuolemantuomion; 

kehottaa näitä valtioita muuttamaan 

lainsäädäntöään välittömästi; pitää 

myönteisenä EU:n pyrkimyksiä parantaa 

hlbti-henkilöiden oikeuksia ja oikeudellista 

suojelua; kehottaa EU:n edustustoja ja 

jäsenvaltioiden suurlähetystöjä panemaan 

57. tuomitsee hlbti-henkilöiden 

mielivaltaiset pidätykset, kidutuksen, 

vainoamisen ja teloitukset; toteaa, että 

seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-

identiteetti, sukupuolen ilmaisu ja 

sukupuoliominaisuudet voivat lisätä 

syrjinnän, väkivallan ja vainon riskejä; 

huomauttaa, että monissa maissa ympäri 

maailmaa hlbti-henkilöihin kohdistuu 

vieläkin vainoa ja väkivaltaa heidän 

seksuaalisen suuntautumisensa, sukupuoli-

identiteettinsä, sukupuolen ilmaisun ja 

sukupuoliominaisuuksiensa perusteella; 

tuomitsee naisiin ja vähemmistöryhmiin 

kohdistetut loukkaukset, joilla rikotaan 

perusoikeutta ruumiilliseen 

koskemattomuuteen ja identiteettiin, kuten 

naisten ja intersukupuolisten henkilöiden 

sukuelinten silpominen; panee merkille, 

että tällä hetkellä ainoastaan kaksi maata 

maailmassa kieltää lääketieteellisesti 

tarpeettomat hoidot ja leikkaukset 

intersukupuolisille lapsille; kehottaa 

muita maita muuttamaan 

lainsäädäntöään ja tarjoamaan turvaa 
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täysimääräisesti täytäntöön EU:n hlbti-

henkilöitä koskevat suuntaviivat; kehottaa 

komissiota laatimaan vuosikertomuksia 

neuvoston päätelmien täytäntöönpanosta 

tältä osin; toteaa, että vuosille 2016–2020 

hyväksytyn toisen tasa-arvoa koskevan 

toimintasuunnitelman ensimmäisen 

toteuttamisvuoden arvioinnin perusteella 

kolmannes edustustoista edisti hlbti-

ihmisten ihmisoikeuksia; 

intersukupuolisten henkilöiden 

sukuelinten silpomista vastaan; 

huomauttaa, että samaa sukupuolta olevien 

henkilöiden suhteet ovat edelleen rikos 

72 maassa, joista 13:ssa siitä voi saada jopa 

kuolemantuomion; kehottaa näitä valtioita 

muuttamaan lainsäädäntöään välittömästi; 

toteaa, että monissa maissa sukupuolen 

laillinen vahvistaminen on mahdotonta 

tai se on mahdollista ainoastaan 

alistamalla henkilö patologisoivaan ja/tai 

pakolliseen sterilointiin, ja kehottaa näitä 

valtioita sallimaan sukupuolen laillisen 

vahvistamisen itsemääräämisoikeuden 

perusteella; pitää myönteisenä EU:n 

pyrkimyksiä parantaa hlbti-henkilöiden 

oikeuksia ja oikeudellista suojelua; 

kehottaa EU:n edustustoja ja 

jäsenvaltioiden suurlähetystöjä panemaan 

täysimääräisesti täytäntöön EU:n hlbti-

henkilöitä koskevat suuntaviivat; kehottaa 

komissiota laatimaan vuosikertomuksia 

neuvoston päätelmien täytäntöönpanosta 

tältä osin; toteaa, että vuosille 2016–2020 

hyväksytyn toisen tasa-arvoa koskevan 

toimintasuunnitelman ensimmäisen 

toteuttamisvuoden arvioinnin perusteella 

kolmannes edustustoista edisti hlbti-

ihmisten ihmisoikeuksia; 

Or. en 

 

 


