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Tarkistus 2
Thierry Mariani
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin 
toiminnasta tällä alalla
(2019/2125(INI))

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kiinnittää huomiota etniseen 
alkuperään, kansallisuuteen, 
yhteiskuntaluokkaan, kastiin, uskontoon, 
vakaumukseen, kieleen, ikään, 
sukupuoleen, seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja sukupuoli-
identiteettiin perustuvaan vainoon ja 
syrjintään, jotka ovat edelleen yleisiä 
monissa maissa ja monissa yhteiskunnissa; 
on vakavasti huolissaan yhä 
suvaitsemattomammista ja vihantäyteisistä 
reaktioista, jotka kohdistuvat tällaisten 
ihmisoikeusloukkausten uhreiksi 
joutuneisiin ihmisiin; kehottaa saattamaan 
tällaisiin ihmisoikeusloukkauksiin 
syyllistyneet vastuuseen teoistaan;

11. kiinnittää huomiota etniseen 
alkuperään, kansallisuuteen, 
yhteiskuntaluokkaan, kastiin, uskontoon, 
vakaumukseen, kieleen, ikään, 
sukupuoleen ja seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvaan vainoon ja 
syrjintään, jotka ovat edelleen yleisiä 
monissa maissa ja monissa yhteiskunnissa; 
on vakavasti huolissaan yhä 
suvaitsemattomammista ja vihantäyteisistä 
reaktioista, jotka kohdistuvat tällaisten 
ihmisoikeusloukkausten uhreiksi 
joutuneisiin ihmisiin; kehottaa saattamaan 
tällaisiin ihmisoikeusloukkauksiin 
syyllistyneet vastuuseen teoistaan;
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Thierry Mariani
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Mietintö A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin 
toiminnasta tällä alalla
(2019/2125(INI))

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että vuonna 2018 
pakkosiirtolaisten määrä ylitti 70 miljoonaa 
ihmistä, joista 26 miljoonaa oli pakolaisia, 
41 miljoonaa maan sisäisesti siirtymään 
joutuneita henkilöitä ja 3,5 miljoonaa 
turvapaikanhakijoita10; panee lisäksi 
merkille, että maailmassa on noin 12 
miljoonaa kansalaisuudetonta henkilöä; 
katsoo, että sodat, konfliktit, terrorismi, 
väkivalta, poliittinen sorto, uskontoon tai 
vakaumukseen perustuva vaino, köyhyys 
sekä puutteellinen vesi- ja elintarviketurva 
uhkaavat ruokkia uusia konflikteja ja lisätä 
väestön siirtymistä muualle; toteaa, että 
ilmastonmuutoksen ympäristövaikutukset, 
kuten turvallisen juomaveden aikaisempaa 
rajallisempi saatavuus, voivat pahentaa 
väestön siirtymistä;

_________________
10 UNHCR – Global Trends 2018 -raportti 
(19. kesäkuuta 2019).

12. toteaa, että vuonna 2018 
pakkosiirtolaisten määrä ylitti 70 miljoonaa 
ihmistä, joista 26 miljoonaa oli pakolaisia, 
41 miljoonaa maan sisäisesti siirtymään 
joutuneita henkilöitä ja 3,5 miljoonaa 
turvapaikanhakijoita10; panee lisäksi 
merkille, että maailmassa on noin 12 
miljoonaa kansalaisuudetonta henkilöä; 
katsoo, että sodat, konfliktit, terrorismi, 
väkivalta, poliittinen sorto, uskontoon tai 
vakaumukseen perustuva vaino, köyhyys 
sekä puutteellinen vesi- ja elintarviketurva 
uhkaavat ruokkia uusia konflikteja ja lisätä 
väestön siirtymistä muualle; toteaa, että 
ilmastonmuutoksen ympäristövaikutukset, 
kuten turvallisen juomaveden aikaisempaa 
rajallisempi saatavuus, voivat pahentaa 
väestön siirtymistä; korostaa tarvetta 
tukea ”oikeutta jäädä kotimaahansa”;
_________________
10 UNHCR – Global Trends 2018 -raportti 
(19. kesäkuuta 2019).
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toiminnasta tällä alalla
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Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. painottaa, että sanan- ja 
ilmaisunvapaus sekä tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus sekä verkossa että sen 
ulkopuolella ovat kestävien 
demokraattisten yhteiskuntien ytimessä; 
tuomitsee terrorismin torjunnan, valtion 
turvallisuuden ja lainvalvonnan kaltaisten 
oikeutettujen tavoitteiden väärinkäytön 
sananvapauden rajoittamiseen; tuomitsee 
vähemmistöihin kohdistuvan 
tiedotusvälineiden propagandan ja väärän 
tiedon levittämisen; kehottaa ottamaan 
käyttöön parhaat mahdolliset suojatoimet 
vihapuhetta ja radikalisoitumista, 
disinformaatiokampanjoita ja 
vihamielistä propagandaa vastaan, 
erityisesti kun niitä levittävät 
autoritaariset valtiot ja muut kuin 
valtiolliset toimijat, kuten 
terroristiryhmät, kehittämällä sekä EU:n 
että kansainvälisen tason oikeudellisen 
kehyksen hybridiuhkien torjumiseksi, 
kyber- ja informaatiosodankäynti mukaan 
lukien, vaarantamatta kuitenkaan 
perusoikeuksia; muistuttaa, että 
tiedotusvälineiden olisi heijastettava 
moninaisia mielipiteitä ja tuettava ja 
noudatettava syrjimättömyyden periaatetta; 
korostaa tässä yhteydessä, että 
vähemmistöihin kuuluvilla henkilöillä olisi 
oltava syrjimätön pääsy lähetystoimintaa 

14. painottaa, että sanan- ja 
ilmaisunvapaus sekä tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus sekä verkossa että sen 
ulkopuolella ovat kestävien 
demokraattisten yhteiskuntien ytimessä; 
tuomitsee terrorismin torjunnan, valtion 
turvallisuuden ja lainvalvonnan kaltaisten 
oikeutettujen tavoitteiden väärinkäytön 
sananvapauden rajoittamiseen; muistuttaa, 
että tiedotusvälineiden olisi heijastettava 
moninaisia mielipiteitä ja tuettava ja 
noudatettava syrjimättömyyden periaatetta; 
korostaa tässä yhteydessä, että 
vähemmistöihin kuuluvilla henkilöillä olisi 
oltava syrjimätön pääsy lähetystoimintaa 
harjoittaviin viestimiin, myös heidän 
omalla kielellään;
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toiminnasta tällä alalla
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee merkille ihmisoikeuksien, 
demokratian ja oikeusvaltion 
periaatteiden loukkauksista antamiensa 
päätöslauselmien sekä ihmisoikeuksien 
alivaliokunnan työn merkityksen; 
suosittelee painokkaasti, että komissio ja 
Euroopan ulkosuhdehallinto tehostavat 
yhteistyötään parlamentin 
ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa, 
jotta se voi osallistua tulevaan 
toimintasuunnitelmaan ja seurata sen 
täytäntöönpanoa; kehottaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa raportoimaan 
parlamentille säännöllisesti 
seurantatoimista, joita se on toteuttanut 
kaikkien kiireellisten päätöslauselmien 
ja/tai niitä koskevien suositusten 
johdosta;

Poistetaan.
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Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin 
toiminnasta tällä alalla
(2019/2125(INI))

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
muodostamaan edelleen liittoutumia ja 
tehostamaan yhteistyötä monien eri maiden 
ja alueellisten järjestöjen kanssa, jotta 
saadaan aikaan myönteinen muutos 
uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen 
liittyvissä asioissa erityisesti 
konfliktialueilla, joilla uskonnolliset 
ryhmät, kuten Lähi-idän kristityt, ovat 
haavoittuvimpia; tukee täysin EU:n 
käytäntöä, jossa se ottaa johtavan roolin 
temaattisissa päätöslauselmissa YK:n 
ihmisoikeusneuvostossa ja uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta koskevissa 
päätöslauselmissa YK:n yleiskokouksessa;

43. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
muodostamaan edelleen liittoutumia ja 
tehostamaan yhteistyötä monien eri maiden 
ja alueellisten järjestöjen kanssa, jotta 
saadaan aikaan myönteinen muutos 
uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen 
liittyvissä asioissa erityisesti 
konfliktialueilla, joilla uskonnolliset 
ryhmät ovat haavoittuvimpia, sekä 
varmistamaan erityisen ja pitkäkestoisen 
tuen Lähi-idän kristityille ja pidättymään 
sitoumuksista, jotka vahingoittaisivat 
näitä kristittyjen yhteisöjä; tukee täysin 
EU:n käytäntöä, jossa se ottaa johtavan 
roolin temaattisissa päätöslauselmissa 
YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
koskevissa päätöslauselmissa YK:n 
yleiskokouksessa;
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Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. korostaa, että on kiireellisesti 
puututtava muuttovirtojen perimmäisiin 
syihin, kuten sotiin, konflikteihin, 
autoritaarisiin hallintoihin, vainoon, 
laittomiin muuttoverkostoihin, 
ihmiskauppaan, salakuljetukseen, 
köyhyyteen, taloudelliseen eriarvoisuuteen 
ja ilmastonmuutokseen, ja löydettävä 
pitkän aikavälin ratkaisuja, jotka perustuvat 
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 
kunnioittamiseen; korostaa, että on 
luotava laillisia maahanmuuttokanavia ja 
-väyliä ja helpotettava vapaaehtoista 
paluuta mahdollisuuksien mukaan myös 
palauttamiskiellon periaatteen 
mukaisesti;

56. korostaa, että on kiireellisesti 
puututtava muuttovirtojen perimmäisiin 
syihin, kuten sotiin, konflikteihin, 
autoritaarisiin hallintoihin, vainoon, 
laittomiin muuttoverkostoihin, 
maahanmuuton kannustimiin, 
ihmiskauppaan, salakuljetukseen, 
köyhyyteen, taloudelliseen eriarvoisuuteen 
ja ilmastonmuutokseen, sekä löydettävä 
pitkän aikavälin ratkaisuja, jotka perustuvat 
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 
kunnioittamiseen, ja perustettava 
vapaaehtoisen paluun järjestelyjä;
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