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Muudatusettepanek 227
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. nõuab, et EL ja liikmesriigid 
jälgiksid tähelepanelikult arenguid, mis 
mõjutavad negatiivselt valitsemistava ja 
kodanikuühiskonna võimalusi kogu 
maailmas, ning reageeriksid 
süstemaatiliselt ja kõiki asjakohaseid 
vahendeid kasutades autoritaarsete 
valitsuste juhitud poliitikameetmetele ja 
seadusandlikele muudatustele, mille 
eesmärk on õõnestada demokraatia 
aluspõhimõtetele toetuvat valitsemistava ja 
ahendada kodanikuühiskonna 
tegutsemisruumi; on arvamusel, et selles 
küsimuses tuleks tugevdada komisjoni, 
Euroopa välisteenistuse ja Euroopa 
Parlamendi vahelist koostoimet;

16. nõuab, et EL ja liikmesriigid 
jälgiksid tähelepanelikult arenguid, mis 
mõjutavad negatiivselt demokraatlikku 
valitsemistava ja kodanikuühiskonna 
võimalusi kogu maailmas, seda ilma 
eranditeta, ning reageeriksid 
süstemaatiliselt ja kõiki asjakohaseid 
vahendeid kasutades autoritaarsete 
valitsuste juhitud poliitikameetmetele ja 
seadusandlikele muudatustele, mille 
eesmärk on õõnestada demokraatia 
aluspõhimõtetele toetuvat valitsemistava ja 
ahendada kodanikuühiskonna 
tegutsemisruumi; on arvamusel, et selles 
küsimuses tuleks tugevdada komisjoni, 
Euroopa välisteenistuse ja Euroopa 
Parlamendi vahelist koostoimet; väljendab 
heameelt demokraatia ja inimõiguste 
Euroopa rahastamisvahendi raames 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele 
kogu maailmas pakutava hindamatu abi 
üle, mis on jätkuvalt Euroopa Liidu 
peamine vahend inimõigustealase 
välispoliitika elluviimisel; nõuab, et 
rahastule järgneva ülemaailmse vahendi 
raames suurendataks kodanikuühiskonna 
ja inimõiguste rahastamist veelgi;

Or. en

Muudatusettepanek 228
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. nõuab, et EL ja liikmesriigid 
jälgiksid tähelepanelikult arenguid, mis 
mõjutavad negatiivselt valitsemistava ja 
kodanikuühiskonna võimalusi kogu 
maailmas, ning reageeriksid 
süstemaatiliselt ja kõiki asjakohaseid 
vahendeid kasutades autoritaarsete 
valitsuste juhitud poliitikameetmetele ja 
seadusandlikele muudatustele, mille 
eesmärk on õõnestada demokraatia 
aluspõhimõtetele toetuvat valitsemistava ja 
ahendada kodanikuühiskonna 
tegutsemisruumi; on arvamusel, et selles 
küsimuses tuleks tugevdada komisjoni, 
Euroopa välisteenistuse ja Euroopa 
Parlamendi vahelist koostoimet;

16. nõuab, et EL ja liikmesriigid 
jälgiksid tähelepanelikult arenguid, mis 
mõjutavad negatiivselt valitsemistava ja 
kodanikuühiskonna võimalusi kogu 
maailmas, ning reageeriksid 
süstemaatiliselt ja kõiki asjakohaseid 
vahendeid kasutades autoritaarsete 
valitsuste juhitud poliitikameetmetele ja 
seadusandlikele muudatustele, mille 
eesmärk on õõnestada demokraatia 
aluspõhimõtetele toetuvat valitsemistava ja 
ahendada kodanikuühiskonna 
tegutsemisruumi;

Or. en

Muudatusettepanek 229
Thierry Mariani, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. nõuab, et EL ja liikmesriigid 
jälgiksid tähelepanelikult arenguid, mis 
mõjutavad negatiivselt valitsemistava ja 
kodanikuühiskonna võimalusi kogu 
maailmas, ning reageeriksid 
süstemaatiliselt ja kõiki asjakohaseid 
vahendeid kasutades autoritaarsete 
valitsuste juhitud poliitikameetmetele ja 
seadusandlikele muudatustele, mille 
eesmärk on õõnestada demokraatia 
aluspõhimõtetele toetuvat valitsemistava ja 
ahendada kodanikuühiskonna 
tegutsemisruumi; on arvamusel, et selles 
küsimuses tuleks tugevdada komisjoni, 
Euroopa välisteenistuse ja Euroopa 
Parlamendi vahelist koostoimet;

16. nõuab, et EL ja liikmesriigid 
jälgiksid tähelepanelikult arenguid, mis 
mõjutavad negatiivselt valitsemistava ja 
kodanikuühiskonna võimalusi kogu 
maailmas, ning reageeriksid 
süstemaatiliselt ja kõiki asjakohaseid 
vahendeid kasutades autoritaarsete 
valitsuste juhitud poliitikameetmetele ja 
seadusandlikele muudatustele, mille 
eesmärk on õõnestada demokraatia 
aluspõhimõtetele toetuvat valitsemistava ja 
ahendada kodanikuühiskonna 
tegutsemisruumi;
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Or. fr

Muudatusettepanek 230
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. peab vastuvõetamatuks, et paljudes 
riikides on inimesed jäetud ilma õigusest 
rahumeelselt meelt avaldada, kehtestades 
õiguslikke, halduslikke ja muid meetmeid, 
nagu meeleavalduste mahasurumine jõu, 
ahistamise või meelevaldse kinnipidamise 
abil; rõhutab, et 2018. aastal vahistati 
sadu rahumeelseid meeleavaldajaid, 
kellest paljusid väärkoheldi ja peeti 
meelevaldselt kinni ning kes pidid 
maksma suuri trahve kohtuprotsessides, 
kus menetluslikud miinimumnõuded ei 
olnud tagatud; nõuab rahvusvaheliste 
standardite ja ÜRO lepingutega tagatud 
kogunemisvabaduse, ühinemisvabaduse 
ja väljendusvabaduse austamist ning 
palub valitsustel mitte kasutada jõudu 
rahumeelsete meeleavaldajate vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Andrius Kubilius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. peab kahetsusväärseks, et otsus 
lubada Venemaa Föderatsiooni 
delegatsioonil naasta Euroopa Nõukogu 
Parlamentaarsesse Assambleesse ei ole 
seotud tegelike edusammudega 
inimõiguste valdkonnas Venemaal ning 
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Vene vägede okupeeritud või 
kontrollitavatel territooriumidel; tuletab 
meelde, et Euroopa Nõukogu liikmena on 
Venemaa seotud enda võetud 
rahvusvaheliste kohustustega;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Janina Ochojska

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. rõhutab vajadust säilitada dialoog 
ja koostöö valitsusväliste 
organisatsioonide ja 
kodanikuühiskonnaga, kuna see on 
inimõiguste ja demokraatia edasise õige 
arengu ning austamise seisukohast väga 
oluline;

Or. pl

Muudatusettepanek 233
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. võtab endale kohustuse edendada 
demokraatlike protsesside, eelkõige 
erinevate valitsusväliste osalejate 
poliitiliste ja teemapõhiste kampaaniate 
rahastamise läbipaistvust2 a;
__________________
2 a Nõukogu 3720. istungil 14. oktoobril 
2019 vastu võetud nõukogu järeldused 
demokraatia kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 234
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab seost inimõiguste 
rikkumiste arvu suurenemise ja ulatusliku 
karistamatuse ning vastutuse puudumise 
vahel riikides ja piirkondades, mida 
laastavad konfliktid või iseloomustavad 
poliitiliselt motiveeritud hirmutamine, 
diskrimineerimine, ahistamine ja rünnakud, 
inimröövid, politseivägivald, meelevaldsed 
vahistamised ja piinamisjuhtumid;

17. rõhutab seost inimõiguste 
rikkumiste arvu suurenemise ja ulatusliku 
karistamatuse ning vastutuse puudumise 
vahel riikides ja piirkondades, mida 
laastavad konfliktid või iseloomustavad 
poliitiliselt motiveeritud hirmutamine, 
diskrimineerimine, ahistamine ja rünnakud, 
meelevaldsed vahistamised, 
piinamisjuhtumid ja tapmised; kutsub üles 
toetama meetmeid, mille eesmärk on 
võidelda karistamatuse vastu ja edendada 
vastutust, eriti nendes piirkondades, kus 
karistamatuse dünaamika premeerib neid, 
kes kannavad kõige suuremat vastutust ja 
muudavad ohvrid võimetuks;

Or. en

Muudatusettepanek 235
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab seost inimõiguste 
rikkumiste arvu suurenemise ja ulatusliku 
karistamatuse ning vastutuse puudumise 
vahel riikides ja piirkondades, mida 
laastavad konfliktid või iseloomustavad 
poliitiliselt motiveeritud hirmutamine, 
diskrimineerimine, ahistamine ja rünnakud, 
inimröövid, politseivägivald, meelevaldsed 

17. rõhutab seost inimõiguste 
rikkumiste arvu suurenemise ja ulatusliku 
karistamatuse ning vastutuse puudumise 
vahel riikides ja piirkondades, mida 
laastavad konfliktid või iseloomustavad 
poliitiliselt motiveeritud hirmutamine, 
diskrimineerimine, ahistamine ja rünnakud, 
inimröövid, politseivägivald, meelevaldsed 
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vahistamised ja piinamisjuhtumid; vahistamised ja piinamisjuhtumid ning 
tapmised; kutsub üles toetama meetmeid, 
mille eesmärk on võidelda karistamatuse 
vastu ja edendada vastutust, eriti nendes 
piirkondades, kus karistamatuse 
dünaamika premeerib neid, kes kannavad 
kõige suuremat vastutust ja muudavad 
ohvrid võimetuks;

Or. en

Muudatusettepanek 236
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab seost inimõiguste 
rikkumiste arvu suurenemise ja ulatusliku 
karistamatuse ning vastutuse puudumise 
vahel riikides ja piirkondades, mida 
laastavad konfliktid või iseloomustavad 
poliitiliselt motiveeritud hirmutamine, 
diskrimineerimine, ahistamine ja rünnakud, 
inimröövid, politseivägivald, meelevaldsed 
vahistamised ja piinamisjuhtumid;

17. rõhutab seost inimõiguste 
rikkumiste arvu suurenemise ja ulatusliku 
karistamatuse ning vastutuse puudumise 
vahel riikides ja piirkondades, mida 
laastavad konfliktid või iseloomustavad 
poliitiliselt motiveeritud hirmutamine, 
diskrimineerimine, ahistamine ja rünnakud, 
inimröövid, politseivägivald, meelevaldsed 
vahistamised ja piinamisjuhtumid, mis on 
suunatud eelkõige etniliste, rassi-, usu-, 
poliitiliste või kultuuriliste vähemuste 
liikmete vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 237
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Isabel Santos, Maria 
Arena

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab seost inimõiguste 
rikkumiste arvu suurenemise ja ulatusliku 

17. rõhutab seost inimõiguste 
rikkumiste arvu suurenemise ja ulatusliku 
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karistamatuse ning vastutuse puudumise 
vahel riikides ja piirkondades, mida 
laastavad konfliktid või iseloomustavad 
poliitiliselt motiveeritud hirmutamine, 
diskrimineerimine, ahistamine ja rünnakud, 
inimröövid, politseivägivald, meelevaldsed 
vahistamised ja piinamisjuhtumid;

karistamatuse ning vastutuse puudumise 
vahel riikides ja piirkondades, mida 
laastavad konfliktid või iseloomustavad 
poliitiliselt motiveeritud hirmutamine, 
diskrimineerimine, ahistamine ja rünnakud, 
inimröövid, politseivägivald, meelevaldsed 
vahistamised ja piinamisjuhtumid; rõhutab 
ka, et konfliktid mõjutavad sageli eriti 
tugevalt vähemusi ja marginaliseeritud 
rühmi;

Or. en

Muudatusettepanek 238
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab seost inimõiguste 
rikkumiste arvu suurenemise ja ulatusliku 
karistamatuse ning vastutuse puudumise 
vahel riikides ja piirkondades, mida 
laastavad konfliktid või iseloomustavad 
poliitiliselt motiveeritud hirmutamine, 
diskrimineerimine, ahistamine ja rünnakud, 
inimröövid, politseivägivald, meelevaldsed 
vahistamised ja piinamisjuhtumid;

17. rõhutab seost inimõiguste 
rikkumiste arvu suurenemise ja ulatusliku 
karistamatuse ning vastutuse puudumise 
vahel riikides ja piirkondades, mida 
laastavad konfliktid või iseloomustavad 
poliitiliselt motiveeritud hirmutamine, 
diskrimineerimine, ahistamine ja rünnakud, 
inimröövid, politseivägivald, meelevaldsed 
vahistamised ja piinamisjuhtumid; rõhutab 
ka, et konfliktid mõjutavad sageli eriti 
tugevalt vähemusi ja marginaliseeritud 
rühmi;

Or. en

Muudatusettepanek 239
Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras 
Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert 
Biedroń, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab seost inimõiguste 
rikkumiste arvu suurenemise ja ulatusliku 
karistamatuse ning vastutuse puudumise 
vahel riikides ja piirkondades, mida 
laastavad konfliktid või iseloomustavad 
poliitiliselt motiveeritud hirmutamine, 
diskrimineerimine, ahistamine ja rünnakud, 
inimröövid, politseivägivald, meelevaldsed 
vahistamised ja piinamisjuhtumid;

17. rõhutab seost inimõiguste 
rikkumiste arvu suurenemise ja ulatusliku 
karistamatuse ning vastutuse puudumise 
vahel riikides ja piirkondades, mida 
laastavad konfliktid või iseloomustavad 
poliitiliselt motiveeritud hirmutamine, 
diskrimineerimine, ahistamine ja rünnakud, 
inimröövid, politseivägivald, meelevaldsed 
vahistamised ja piinamisjuhtumid; rõhutab 
ka, et konfliktid mõjutavad sageli eriti 
tugevalt vähemusi ja marginaliseeritud 
rühmi;

Or. en

Muudatusettepanek 240
Bert-Jan Ruissen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab seost inimõiguste 
rikkumiste arvu suurenemise ja ulatusliku 
karistamatuse ning vastutuse puudumise 
vahel riikides ja piirkondades, mida 
laastavad konfliktid või iseloomustavad 
poliitiliselt motiveeritud hirmutamine, 
diskrimineerimine, ahistamine ja rünnakud, 
inimröövid, politseivägivald, meelevaldsed 
vahistamised ja piinamisjuhtumid;

17. rõhutab seost inimõiguste 
rikkumiste arvu suurenemise ja ulatusliku 
karistamatuse ning vastutuse puudumise 
vahel riikides ja piirkondades, mida 
laastavad konfliktid või iseloomustavad 
poliitiliselt motiveeritud hirmutamine, 
diskrimineerimine, ahistamine ja rünnakud, 
inimröövid, politseivägivald, meelevaldsed 
vahistamised ja piinamisjuhtumid; nõuab 
tungivalt, et uuritaks riikide 
vastutusmehhanisme, et tegeleda sellise 
vastutuse puudumisega ning aidata 
sellistes riikides kaasa õigusemõistmisele, 
dialoogile ja leppimisele;

Or. en

Muudatusettepanek 241
Isabel Wiseler-Lima
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid 
kasutaksid kogu oma poliitilist 
mõjuvõimu, et vältida mis tahes selliste 
tegude toimepanemist, mida võib pidada 
genotsiidiks, sõjakuriteoks või 
inimsusvastaseks kuriteoks, et selliste 
kuritegude toimepanemise korral tõhusalt 
ja koordineeritult reageerida, et võtta 
kasutusele kõik vajalikud vahendid kõigi 
toimepanijate vastutuselevõtmiseks, et 
anda ohvritele abi ning et toetada 
stabiliseerimis- ja lepitusprotsesse; palub 
rahvusvahelisel üldsusel luua vägivaldsete 
konfliktide tekke, taaspuhkemise ja 
eskaleerumise vältimiseks vahendid, mis 
lühendavad hoiatuse ja reageerimise 
vahelist aega, nagu ELi varajase 
hoiatamise süsteem;

Or. en

Muudatusettepanek 242
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. tuletab meelde oma resolutsioone, 
milles mõistetakse hukka konkreetne 
vastutus konfliktide eest, milles on 
2018. aastal hukkunud sadu lapsi ning 
mis on toimunud tsiviilelanikkonna ja 
humanitaartaristu vastu suunatud tahtlike 
rünnakute raames; nõuab tungivalt, et 
ELi liikmesriigid hoiduksid relvade ja mis 
tahes sõjavarustuse müügist kõikidele 
konfliktide osalistele;

Or. en
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Muudatusettepanek 243
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. tuletab meelde oma resolutsioone, 
milles mõistetakse hukka konkreetne 
vastutus konfliktide eest, milles on 
2018. aastal hukkunud sadu lapsi ning 
mis on toimunud tsiviilelanikkonna ja 
humanitaartaristu vastu suunatud tahtlike 
rünnakute raames;

Or. en

Muudatusettepanek 244
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. kutsub kõiki ELi liikmesriike üles 
rangelt järgima ELi relvaekspordi 
toimimisjuhendit ja eelkõige peatama kõik 
selliste relvade ning järelevalve- ja 
luurevarustuse tarned, mida valitsused 
saavad kasutada inimõiguste 
mahasurumiseks, seda veelgi enam 
relvakonflikti kontekstis; rõhutab, et 
mõned ELi liikmesriigid kuuluvad 
maailma suurimate relvaeksportijate 
hulka, ning peab hädavajalikuks 
relvamüüki käsitlevate rahvusvaheliste 
standardite kohaldamist ja tugevdamist, et 
takistada mis tahes ELi liikmesriigi või 
Euroopa äriühingu otsest või kaudset 
osalemist vägivalla eskaleerumises ning 
inimõiguste rikkumises osalevate 
sõjavägede või rühmade rahastamises; on 
kindlalt vastu ühise välis- ja 
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julgeolekupoliitika igasugusele 
ümbersuunamisele suurema 
militariseerimise poole üksnes NATO 
tugevdamisega ning leiab, et Euroopa 
poliitika peaks keskenduma üksnes rahule 
ja konfliktide lahendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 245
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. tuletab meelde, et ühise seisukoha 
2008/944/ÜVJP teine kriteerium kohustab 
ELi liikmesriike hindama iga 
relvaekspordilitsentsi puhul, kas sihtriik 
austab inimõigusi; taunib arvukaid 
juhtumeid, kus ELi liikmesriigid ei ole 
seda kriteeriumi järginud; nõuab 
relvaekspordi projektide 
hindamisprotsessi reformimist, eelkõige 
riigi üldisel olukorral põhineva 
riskihindamise kasutuselevõtuga, 
kehtestades seega ettevaatusprintsiibi; 
soovitab ühtlasi algatada arutelud teise 
kriteeriumi laiendamise üle, et hõlmata 
demokraatliku valitsemistava näitajad, 
mis võiksid aidata luua edasised 
kaitseabinõud relvaekspordi soovimatute 
negatiivsete tagajärgede vastu; rõhutab 
vajadust täieliku läbipaistvuse ja ELi 
liikmesriikide korrapärase aruandluse 
järele nende relvatarnete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 246
Bettina Vollath
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. mõistab kõige karmimalt hukka 
Türgi rahvusvahelist õigust rikkuva 
agressioonisõja Süüria põhja- ja idaosa 
vastu ning eelkõige keelatud relvade 
kasutamise, samuti Türgi sõjaväe koostöö 
terroristlike rühmitustega ja sellega 
seonduva kurdide, armeenlaste, Süüria 
armeenlaste ning muude etniliste ja 
usurühmituste liikmete ümberasustamise 
piirkonnas, ning kutsub ELi üles 
reageerima Türgi tegevusele range 
relvaembargo ja karmide 
majandussanktsioonidega; kutsub sellega 
seoses ELi tungivalt üles nõudma Türgi 
okupatsioonivägede ja nendega seotud 
sõjaliste rühmituste taandumist Afrinist 
ning 2018. aastal minema tõrjutud 
inimeste tagasipöördumist ja neile 
tekitatud kahju hüvitamist;

Or. de

Muudatusettepanek 247
Bettina Vollath

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 b. kutsub rahvusvahelist üldsust üles 
poliitilisel ja rahvusvahelisel tasandil 
ametlikult tunnustama genotsiide, nagu 
2014. aasta augustis Iraagis Sinjaris 
jeziidide vastu toime pandu, ning 
pakkuma toetust ja meetmeid kuritegude 
seaduslikuks menetlemiseks ja piirkonna 
taasülesehitamiseks, samuti tagama 
näiteks tsiviilvaatlusmissioonide abil, et 
tulevikus hoitakse ära sarnane genotsiidi 
ulatusega tagakiusamine Iraagis ja 
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Süürias;

Or. de

Muudatusettepanek 248
Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tunneb heameelt ELi jõupingutuste 
üle edendada Rooma statuudi 
universaalsust 2018. aastal, mil tähistati 
selle statuudi vastuvõtmise 20. aastapäeva, 
ning kinnitab taas oma vankumatut toetust 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule; 
kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust 
üles uurima võimalusi ja tutvustama uusi 
vahendeid, et aidata kaasa rahvusvahelise 
inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumiste ohvritel 
pääseda juurde rahvusvahelisele 
kohtumõistmisele ning saada õiguskaitset 
ja hüvitust;

18. tunneb heameelt ELi jõupingutuste 
üle edendada Rooma statuudi 
universaalsust 2018. aastal, mil tähistati 
selle statuudi vastuvõtmise 20. aastapäeva, 
ning kinnitab taas oma vankumatut toetust 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule; 
nõuab, et EL ja selle liikmesriigid 
ergutaksid kõiki ÜRO liikmesriike 
ratifitseerima ja rakendama 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma 
statuuti, ning on hämmeldunud statuudist 
taandumiste ja sellekohaste ähvarduste 
üle; kutsub ühtlasi kõiki Rooma 
statuudile allakirjutanuid üles oma 
tegevust Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtuga kooskõlastama ja 
sellega koostööd tegema; kutsub komisjoni 
ja Euroopa välisteenistust üles uurima 
võimalusi ja tutvustama uusi vahendeid, et 
aidata kaasa rahvusvahelise 
inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumiste ohvritel 
pääseda juurde rahvusvahelisele 
kohtumõistmisele ning saada õiguskaitset 
ja hüvitust;

Or. en

Muudatusettepanek 249
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tunneb heameelt ELi jõupingutuste 
üle edendada Rooma statuudi 
universaalsust 2018. aastal, mil tähistati 
selle statuudi vastuvõtmise 20. aastapäeva, 
ning kinnitab taas oma vankumatut toetust 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule; 
kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust 
üles uurima võimalusi ja tutvustama uusi 
vahendeid, et aidata kaasa rahvusvahelise 
inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumiste ohvritel 
pääseda juurde rahvusvahelisele 
kohtumõistmisele ning saada õiguskaitset 
ja hüvitust;

18. tunneb heameelt ELi jõupingutuste 
üle edendada Rooma statuudi 
universaalsust 2018. aastal, mil tähistati 
selle statuudi vastuvõtmise 20. aastapäeva, 
ning kinnitab taas oma vankumatut toetust 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule; nõuab 
olemasolevate vahendite ümberjaotamist, 
et pakkuda tuge organisatsioonidele, mis 
koguvad, säilitavad ja kaitsevad 
(digitaalseid või muid) asitõendeid 
konfliktide mis tahes osalejate sooritatud 
kuritegude kohta, et hõlbustada 
sooritajate vastutuselevõtmist 
rahvusvahelisel tasandil; kutsub ELi 
liikmesriike ja ELi genotsiidivastast 
võrgustikku üles toetama ÜRO 
uurimisrühma tõendite kogumisel, 
säilitamisel ja salvestamisel ISISe poolt 
Iraagis toime pandud kuritegude kohta, 
eelkõige kristlaste ja jeziidide vastase 
genotsiidi kohta; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles uurima 
võimalusi ja tutvustama uusi vahendeid, et 
aidata kaasa rahvusvahelise 
inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumiste ohvritel 
pääseda juurde rahvusvahelisele 
kohtumõistmisele ning saada õiguskaitset 
ja hüvitust;

Or. en

Muudatusettepanek 250
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tunneb heameelt ELi jõupingutuste 
üle edendada Rooma statuudi 
universaalsust 2018. aastal, mil tähistati 
selle statuudi vastuvõtmise 20. aastapäeva, 

18. tunneb heameelt ELi jõupingutuste 
üle edendada Rooma statuudi 
universaalsust 2018. aastal, mil tähistati 
selle statuudi vastuvõtmise 20. aastapäeva, 
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ning kinnitab taas oma vankumatut toetust 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule; 
kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust 
üles uurima võimalusi ja tutvustama uusi 
vahendeid, et aidata kaasa rahvusvahelise 
inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumiste ohvritel 
pääseda juurde rahvusvahelisele 
kohtumõistmisele ning saada õiguskaitset 
ja hüvitust;

ning kinnitab taas oma vankumatut toetust 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule; 
kutsub ELi ja selle liikmesriike üles 
süstemaatiliselt toetama Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu menetlusi, uurimisi ja 
otsuseid ning astuma vajalikke samme, et 
hoida ära juhtumeid, mille puhul 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga 
koostööd ei tehta; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles uurima 
võimalusi ja tutvustama uusi vahendeid, et 
aidata kaasa rahvusvahelise 
inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumiste ohvritel 
pääseda juurde rahvusvahelisele 
kohtumõistmisele ning saada õiguskaitset 
ja hüvitust;

Or. fr

Muudatusettepanek 251
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tunneb heameelt ELi jõupingutuste 
üle edendada Rooma statuudi 
universaalsust 2018. aastal, mil tähistati 
selle statuudi vastuvõtmise 20. aastapäeva, 
ning kinnitab taas oma vankumatut toetust 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule; 
kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust 
üles uurima võimalusi ja tutvustama uusi 
vahendeid, et aidata kaasa rahvusvahelise 
inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumiste ohvritel 
pääseda juurde rahvusvahelisele 
kohtumõistmisele ning saada õiguskaitset 
ja hüvitust;

18. tunneb heameelt ELi jõupingutuste 
üle edendada Rooma statuudi 
universaalsust 2018. aastal, mil tähistati 
selle statuudi vastuvõtmise 20. aastapäeva, 
ning kinnitab taas oma vankumatut toetust 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule; 
kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust 
üles uurima võimalusi ja tutvustama uusi 
vahendeid, et aidata kaasa rahvusvahelise 
inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumiste ohvritel 
pääseda juurde rahvusvahelisele 
kohtumõistmisele ning saada õiguskaitset 
ja hüvitust, sealhulgas suurendades 
liikmesriikide, aga ka kolmandate riikide 
suutlikkust kohaldada oma 
õigussüsteemides üldise jurisdiktsiooni 
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põhimõtet;

Or. en

Muudatusettepanek 252
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tunneb heameelt ELi jõupingutuste 
üle edendada Rooma statuudi 
universaalsust 2018. aastal, mil tähistati 
selle statuudi vastuvõtmise 20. aastapäeva, 
ning kinnitab taas oma vankumatut toetust 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule; 
kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust 
üles uurima võimalusi ja tutvustama uusi 
vahendeid, et aidata kaasa rahvusvahelise 
inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumiste ohvritel 
pääseda juurde rahvusvahelisele 
kohtumõistmisele ning saada õiguskaitset 
ja hüvitust;

18. tunneb heameelt ELi jõupingutuste 
üle edendada Rooma statuudi 
universaalsust 2018. aastal, mil tähistati 
selle statuudi vastuvõtmise 20. aastapäeva, 
ning kinnitab taas oma vankumatut toetust 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule; 
kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust 
üles uurima võimalusi ja tutvustama uusi 
vahendeid, et aidata kaasa rahvusvahelise 
inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumiste ohvritel 
pääseda juurde rahvusvahelisele 
kohtumõistmisele ning saada õiguskaitset 
ja hüvitust; märgib, et rahvusvaheline 
õigus on praegu tõsise surve all, ning on 
mures selle pärast, et Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu ulatusliku pädevuse tõttu 
on ÜRO 193 liikmesriigist ainult 122 selle 
liikmed ja ainult 38 on ratifitseerinud 
Kampala muudatuse, millega antakse 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule õigus 
agressioonikuritegude eest vastutusele 
võtmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 253
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. on kindlalt veendunud, et 
karistamatuse probleem on selgelt esile 
kerkinud kui keskne küsimus, ning 
kutsub seetõttu Euroopa välisteenistust ja 
komisjoni üles lisama ELi 3. inimõiguste 
ja demokraatia tegevuskavasse 
sellekohase ambitsioonika strateegia; 
selles vaimus soovitab tungivalt luua 
ennetuse, vastutuse ja 
karistamatusevastase võitluse Euroopa 
seirekeskuse, mille eesmärk oleks 
ühendada olemasolevad 
vastutusmehhanismid (nt ELi varajase 
hoiatamise süsteemid, genotsiidi 
vältimine, kaitsmise kohustuse täitmine, 
vastutusega seotud protsessid ja 
konfliktijärgse üleminekuperioodi 
õigusemõistmine), võtta järelmeetmeid 
Euroopa Parlamendi resolutsioonidele 
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi 
põhimõtte rikkumise juhtumite kohta 
(tuntud ka kui kiireloomulised 
resolutsioonid, vastavalt kodukorra 
artiklile 144 (endine artikkel 135)), 
suurendada teadlikkust olukordadest ja 
inimõiguste rikkumise juhtumitest, mille 
kohta ei ole aru antud, sealhulgas kõige 
tundlikumatest küsimustest (nt 
kohtuvälised hukkamised ja 
sunniviisilised kadumised), vähendada 
lõhet mehhanismide ja ohvrite vahel, 
aidata kaasa rahu, õiglust ja tugevaid 
institutsioone käsitleva kestliku arengu 
eesmärgi nr 16 elluviimisele ning samuti 
parandada ELi sellealase tegevuse mainet 
ja nähtavust;

Or. en

Muudatusettepanek 254
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. on kindlalt veendunud, et 
karistamatuse probleem on selgelt esile 
kerkinud kui keskne küsimus, ning 
kutsub seetõttu Euroopa välisteenistust ja 
komisjoni üles lisama ELi 3. inimõiguste 
ja demokraatia tegevuskavasse 
sellekohase ambitsioonika strateegia; 
selles vaimus soovitab tungivalt luua 
ennetuse, vastutuse ja 
karistamatusevastase võitluse Euroopa 
seirekeskuse, mille eesmärk oleks 
ühendada olemasolevad 
vastutusmehhanismid, nagu ELi varajase 
hoiatamise süsteemid, genotsiidi 
vältimine, kaitsmise kohustuse täitmine, 
vastutusega seotud protsessid ja 
konfliktijärgse üleminekuperioodi 
õigusemõistmine; samuti võiks see 
suurendada teadlikkust olukordadest ja 
inimõiguste rikkumise juhtumitest, mille 
kohta ei ole aru antud, sealhulgas kõige 
tundlikumatest küsimustest, nagu 
kohtuvälised hukkamised ja 
sunniviisilised kadumised, vähendada 
lõhet mehhanismide ja ohvrite vahel ning 
aidata kaasa rahu, õiglust ja tugevaid 
institutsioone käsitleva kestliku arengu 
eesmärgi nr 16 elluviimisele; ennetuse, 
vastutuse ja karistamatusevastase võitluse 
Euroopa seirekeskus võiks samuti 
parandada ELi sellealase tegevuse mainet 
ja nähtavust;

Or. en

Muudatusettepanek 255
Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. mõistab karmilt hukka kõik 
koletud kuriteod ja inimõiguste 
rikkumised, mille on toime pannud 
riiklikud ja valitsusvälised osalejad, muu 
hulgas selliste kodanike vastu, kes 
kasutavad rahumeelselt oma inimõigusi; 
tunneb õudust tohutu hulga sooritatud 
kuritegude pärast, nagu mõrvad, 
piinamine, vägistamine, orjastamine ja 
seksuaalne orjastamine, lapssõdurite 
värbamine, sunniviisiline usuvahetus ja 
süstemaatiline tapmine, mille sihtmärgiks 
on usu- ja etnilised vähemused; nõuab 
tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid 
võitleksid genotsiidi, inimsusvastaste 
kuritegude ja sõjakuritegude vastu ning 
tagaksid, et nende toimepanijad tuuakse 
kohtu ette;

Or. en

Muudatusettepanek 256
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. kordab, kui olulised on muud 
põhimehhanismid, mille eesmärk on teha 
lõpp karistamatusele, sealhulgas 
universaalse jurisdiktsiooni kasutamine, 
ning palub liikmesriikidel võtta vastu 
vajalikud õigusaktid; kordab oma 
nõudmist komisjoni asepresidendile ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgele esindajale nimetada ametisse 
rahvusvahelise humanitaarõiguse ja 
rahvusvahelise õigusemõistmise 
valdkonna ELi eriesindaja, kelle ülesanne 
on edendada, kinnistada ja esindada ELi 
kohustust võidelda karistamatusega;
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Or. en

Muudatusettepanek 257
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 b. mõistab hukka haiglate ja koolide 
vastu suunatud rünnakud, mis on 
rahvusvahelise õiguse kohaselt keelatud, 
tunnistades, et need võivad kujutada 
endast 1949. aasta Genfi konventsioonide 
raskeid rikkumisi ja Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu Rooma statuudi kohaselt 
sõjakuritegusid; on veendunud, et selleks, 
et hoida tervishoiu- ja haridusasutusi 
erapooletute ja kaitstud aladena 
relvakonflikti olukorras, tuleb 
toimepandud jõhkraid rünnakuid 
läbipaistvalt, sõltumatult ja erapooletult 
uurida ning süüdlased kõigi osaliste 
kuritegude puhul tegelikult vastutusele 
võtta;

Or. en

Muudatusettepanek 258
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 b. tuletab meelde, et 2018. aastal 
toetas EL resolutsiooni Jeemeni kohta, 
milles pannakse nii al-Houthi mässuliste 
jõududele kui ka Saudi Araabia ja 
Araabia Ühendemiraatide juhitud 
koalitsioonile vastutus humanitaarkriisi 
eest, eriti seoses sadade laste 
hukkumisega Al‑Ḩudaydah’ linna 
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vallutamisel; nõuab, et ELi liikmesriigid 
hoiduksid relvade ja mis tahes 
sõjavarustuse müügist Saudi Araabiale, 
Araabia Ühendemiraatidele ja kõigile 
rahvusvahelise koalitsiooni liikmetele, 
samuti Jeemeni valitsusele jt 
konfliktiosalistele;

Or. en

Muudatusettepanek 259
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. väljendab heameelt esialgsete 
arutelude üle nõukogus seoses ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi 
loomisega (nn Magnitski nimekiri), mis 
võimaldab sihipäraseid sanktsioone 
üksikisikute vastu, kes on kaasosalised 
rasketes inimõiguste rikkumistes;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 260
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. väljendab heameelt esialgsete 
arutelude üle nõukogus seoses ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi 
loomisega (nn Magnitski nimekiri), mis 
võimaldab sihipäraseid sanktsioone 
üksikisikute vastu, kes on kaasosalised 
rasketes inimõiguste rikkumistes;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 261
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. väljendab heameelt esialgsete 
arutelude üle nõukogus seoses ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi 
loomisega (nn Magnitski nimekiri), mis 
võimaldab sihipäraseid sanktsioone 
üksikisikute vastu, kes on kaasosalised 
rasketes inimõiguste rikkumistes;

19. võtab teadmiseks esialgsed 
ettevalmistavad arutelud nõukogus seoses 
võimaliku üldise ELi inimõiguste 
sanktsioonide mehhanismi loomisega, mis 
võimaldab sihipäraseid sanktsioone 
üksikisikute vastu, kes on kaasosalised 
rasketes inimõiguste rikkumistes, märkides 
samas, et selles küsimuses ei ole mingit 
poliitilist otsust langetatud;

Or. en

Muudatusettepanek 262
Radosław Sikorski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. väljendab heameelt esialgsete 
arutelude üle nõukogus seoses ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi 
loomisega (nn Magnitski nimekiri), mis 
võimaldab sihipäraseid sanktsioone 
üksikisikute vastu, kes on kaasosalised 
rasketes inimõiguste rikkumistes;

19. nõuab ELi inimõiguste 
sanktsioonide mehhanismi loomist (nn 
Magnitski nimekiri), mis võimaldab 
sihipäraseid sanktsioone üksikisikute vastu, 
kes on kaasosalised rasketes inimõiguste 
rikkumistes;

Or. en

Muudatusettepanek 263
Andrius Kubilius
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. väljendab heameelt esialgsete 
arutelude üle nõukogus seoses ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi 
loomisega (nn Magnitski nimekiri), mis 
võimaldab sihipäraseid sanktsioone 
üksikisikute vastu, kes on kaasosalised 
rasketes inimõiguste rikkumistes;

19. nõuab tungivalt, et nõukogu 
võtaks võimalikult kiiresti vastu ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi (nn 
Magnitski nimekiri), mis võimaldab 
sihipäraseid sanktsioone üksikisikute vastu, 
kes on kaasosalised rasketes inimõiguste 
rikkumistes, nagu Euroopa Parlament on 
seda korduvalt nõudnud;

Or. en

Muudatusettepanek 264
Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. väljendab heameelt esialgsete 
arutelude üle nõukogus seoses ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi 
loomisega (nn Magnitski nimekiri), mis 
võimaldab sihipäraseid sanktsioone 
üksikisikute vastu, kes on kaasosalised 
rasketes inimõiguste rikkumistes;

19. väljendab heameelt esialgsete 
arutelude üle nõukogus seoses ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi 
loomisega ja nõuab tungivalt, et järgitaks 
ELi liikmesriikide (Eesti, Läti, Leedu ja 
Ühendkuningriik) eeskuju, kes on juba 
kehtestanud nn Magnitski nimekirja, mis 
võimaldab sihipäraseid sanktsioone 
üksikisikute vastu, kes on kaasosalised 
rasketes inimõiguste rikkumistes;

Or. en

Muudatusettepanek 265
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. väljendab heameelt esialgsete 
arutelude üle nõukogus seoses ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi 
loomisega (nn Magnitski nimekiri), mis 
võimaldab sihipäraseid sanktsioone 
üksikisikute vastu, kes on kaasosalised 
rasketes inimõiguste rikkumistes;

19. väljendab heameelt esialgsete 
arutelude üle nõukogus seoses ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi 
loomisega, mis võimaldab sihipäraseid 
sanktsioone üksikisikute vastu, kes on 
kaasosalised rasketes inimõiguste 
rikkumistes; nõuab siiski tungivalt, et 
nõukogu võtaks kiiresti vastu vajalikud 
õigusaktid, ning juhib tähelepanu, et 
Euroopa Parlament väljendas oma toetust 
mehhanismile juba 2019. aasta märtsis;

Or. en

Muudatusettepanek 266
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. väljendab heameelt esialgsete 
arutelude üle nõukogus seoses ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi 
loomisega (nn Magnitski nimekiri), mis 
võimaldab sihipäraseid sanktsioone 
üksikisikute vastu, kes on kaasosalised 
rasketes inimõiguste rikkumistes;

19. väljendab heameelt esialgsete 
arutelude üle nõukogus seoses ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi 
loomisega, mis võimaldab sihipäraseid 
sanktsioone üksikisikute vastu, kes on 
kaasosalised rasketes inimõiguste 
rikkumistes; rõhutab, et see süsteem peab 
olema kooskõlas ELi kohtuliku kontrolli 
mehhanismiga;

Or. en

Muudatusettepanek 267
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. väljendab heameelt esialgsete 
arutelude üle nõukogus seoses ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi 
loomisega (nn Magnitski nimekiri), mis 
võimaldab sihipäraseid sanktsioone 
üksikisikute vastu, kes on kaasosalised 
rasketes inimõiguste rikkumistes;

19. väljendab heameelt esialgsete 
arutelude üle nõukogus seoses ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi 
loomisega, mis võimaldab sihipäraseid 
sanktsioone üksikisikute vastu, kes on 
kaasosalised rasketes inimõiguste 
rikkumistes;

Or. en

Muudatusettepanek 268
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. väljendab heameelt esialgsete 
arutelude üle nõukogus seoses ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi 
loomisega (nn Magnitski nimekiri), mis 
võimaldab sihipäraseid sanktsioone 
üksikisikute vastu, kes on kaasosalised 
rasketes inimõiguste rikkumistes;

19. väljendab heameelt esialgsete 
arutelude üle nõukogus seoses ELi 
inimõiguste sanktsioonide mehhanismi 
loomisega (nn Magnitski nimekiri), mis 
võimaldab sihipäraseid sanktsioone 
üksikisikute vastu, kes on kaasosalised 
rasketes inimõiguste rikkumistes; kutsub 
nõukogu üles oma arutelusid kiirendama, 
et luua see piisavate vahenditega 
mehhanism võimalikult kiiresti;

Or. en

Muudatusettepanek 269
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja 
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julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja 
nõukogu üles pöörama erilist tähelepanu 
inimõiguste olukorrale ebaseaduslikult 
okupeeritud aladel idapartnerluse riikides 
ning võtma tulemuslikke meetmeid, et 
vältida inimõiguste raskeid rikkumisi 
kohapeal, sealhulgas õiguse elule 
rikkumist, liikumisvabaduse piiramist ja 
diskrimineerimist etnilise päritolu alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 270
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Resolutsiooni ettepanek
Puinkt 19 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 b. tuletab sellega seoses meelde oma 
14. juuni 2018. aasta resolutsiooni 
okupeeritud Gruusia alade kohta kümme 
aastat pärast Venemaa sissetungi 
(2018/2741(RSP)) ning kordab, et EL ja 
selle liikmesriigid peavad võtma piiravaid 
meetmeid isikute suhtes, kes on kantud nn 
Othozoria-Tatunašvili nimekirja ning kes 
vastutavad inimõiguste raskete rikkumiste 
eest Gruusias Abhaasia ja Tshinvali 
piikonnas / Lõuna-Osseetias;

Or. en

Muudatusettepanek 271
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. rõhutab, et on oluline tagada ELi 
poliitika sidusus territooriumi 
okupeerimist või annekteerimist 
puudutavate olukordade küsimuses; 
tuletab meelde, et ELi poliitika peaks 
kõikides sellistes olukordades juhinduma 
rahvusvahelisest humanitaarõigusest, 
seda ka pikaajalise okupatsiooni puhul, 
nagu näiteks Palestiinas, Lääne-Saharas 
või Põhja-Küprosel, ning seoses mitmete 
külmutatud konfliktidega idapartnerluse 
riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 272
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad 
täidavad oma eluga riskides hindamatut ja 
olulist rolli; soovitab tugevdada koostööd 
ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel, 
et võimaldada neil inimõiguste kaitsjatele 
pidevat tuge pakkuda; tunnustab 
mehhanismi ProtectDefenders.eu, mis 
loodi inimõiguslaste kaitsmiseks tõsise 
ohu eest; kutsub nõukogu ja komisjoni 
üles looma inimõiguste kaitsjatele viisade 
andmiseks eriotstarbelise koordineeritud 
menetluse; kutsub komisjoni üles 
kasutama täiel määral demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi 
(EIDHR) finantsvahendeid inimõiguste 
kaitsjate toetamiseks;

20. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad 
täidavad oma eluga riskides hindamatut ja 
olulist rolli; soovitab tugevdada koostööd 
ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel, 
et võimaldada neil inimõiguste kaitsjatele 
pidevat tuge pakkuda;

Or. en
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Muudatusettepanek 273
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad 
täidavad oma eluga riskides hindamatut ja 
olulist rolli; soovitab tugevdada koostööd 
ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel, 
et võimaldada neil inimõiguste kaitsjatele 
pidevat tuge pakkuda; tunnustab 
mehhanismi ProtectDefenders.eu, mis 
loodi inimõiguslaste kaitsmiseks tõsise ohu 
eest; kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
looma inimõiguste kaitsjatele viisade 
andmiseks eriotstarbelise koordineeritud 
menetluse; kutsub komisjoni üles kasutama 
täiel määral demokraatia ja inimõiguste 
Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) 
finantsvahendeid inimõiguste kaitsjate 
toetamiseks;

20. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad 
täidavad oma eluga riskides hindamatut ja 
olulist rolli; mõistab hukka asjaolu, et 
ettevõtted ja riiklikud osalejad on järsult 
suurendanud rünnakuid maa hõivamise 
vastu võitlevate keskkonnaaktivistide 
vastu; soovitab tugevdada koostööd ELi 
institutsioonide ja liikmesriikide vahel, et 
võimaldada neil inimõiguste kaitsjatele 
pidevat tuge pakkuda; tunnustab 
mehhanismi ProtectDefenders.eu, mis 
loodi inimõiguslaste kaitsmiseks tõsise ohu 
eest, ja nõuab selle tugevdamist; rõhutab 
vajadust ELi strateegilise, nähtava ja 
mõjule suunatud lähenemisviisi järele 
inimõiguslaste kaitsmiseks; kutsub 
nõukogu üles andma välja iga-aastaseid 
välisasjade nõukogu järeldusi ELi 
meetmete kohta inimõiguslaste 
toetamiseks ja kaitsmiseks ELi 
välispoliitikas ning kutsub nõukogu ja 
komisjoni üles looma inimõiguste 
kaitsjatele viisade andmiseks eriotstarbelise 
koordineeritud menetluse; kutsub 
komisjoni üles kasutama täiel määral 
demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahendi (EIDHR) 
finantsvahendeid inimõiguste kaitsjate 
toetamiseks ning nõuab tungivalt, et ELi 
delegatsioonid ja liikmesriigid kasutaksid 
täielikult ära oma rahastamise ja 
suutlikkuse ohus olevate inimõiguste 
kaitsjate hädaolukordades kaitseks ja 
toetamiseks ning suurendaksid neid;

Or. en
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Muudatusettepanek 274
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad 
täidavad oma eluga riskides hindamatut ja 
olulist rolli; soovitab tugevdada koostööd 
ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel, 
et võimaldada neil inimõiguste kaitsjatele 
pidevat tuge pakkuda; tunnustab 
mehhanismi ProtectDefenders.eu, mis 
loodi inimõiguslaste kaitsmiseks tõsise ohu 
eest; kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
looma inimõiguste kaitsjatele viisade 
andmiseks eriotstarbelise koordineeritud 
menetluse; kutsub komisjoni üles 
kasutama täiel määral demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi 
(EIDHR) finantsvahendeid inimõiguste 
kaitsjate toetamiseks;

20. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad, 
eelkõige naiste inimõiguste kaitsjad 
täidavad oma eluga riskides hindamatut ja 
olulist rolli; soovitab tugevdada koostööd 
ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel, 
et võimaldada neil inimõiguste kaitsjatele 
pidevat tuge pakkuda; tunnustab 
mehhanismi ProtectDefenders.eu, mis 
loodi inimõiguslaste kaitsmiseks tõsise ohu 
eest; kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
looma inimõiguste kaitsjatele viisade 
andmiseks eriotstarbelise koordineeritud 
menetluse; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tagama järgmise 
naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi asjaomastes 
valdkondlikes programmides piisavad 
rahalised vahendid inimõiguste kaitsjate 
kaitsmiseks ning tagama vahendi 
kättesaadavuse kõige enam abi vajavate 
kõige tõrjutumate jaoks; kutsub komisjoni 
üles seda vahendit tulevikus täiel määral 
kasutama;

Or. en

Muudatusettepanek 275
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad 
täidavad oma eluga riskides hindamatut ja 
olulist rolli; soovitab tugevdada koostööd 

20. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad 
täidavad oma eluga riskides hindamatut ja 
olulist rolli; soovitab tugevdada koostööd 
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ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel, 
et võimaldada neil inimõiguste kaitsjatele 
pidevat tuge pakkuda; tunnustab 
mehhanismi ProtectDefenders.eu, mis 
loodi inimõiguslaste kaitsmiseks tõsise ohu 
eest; kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
looma inimõiguste kaitsjatele viisade 
andmiseks eriotstarbelise koordineeritud 
menetluse; kutsub komisjoni üles kasutama 
täiel määral demokraatia ja inimõiguste 
Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) 
finantsvahendeid inimõiguste kaitsjate 
toetamiseks;

ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel, 
et võimaldada neil inimõiguste kaitsjatele, 
eelkõige naiste inimõiguste kaitsjatele 
pidevat tuge ja kaitset pakkuda; tunnustab 
mehhanismi ProtectDefenders.eu, mis 
loodi inimõiguslaste kaitsmiseks tõsise ohu 
eest; kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
looma inimõiguste kaitsjatele viisade 
andmiseks eriotstarbelise koordineeritud 
menetluse; kutsub komisjoni üles kasutama 
täiel määral demokraatia ja inimõiguste 
Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) 
finantsvahendeid inimõiguste kaitsjate 
toetamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 276
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad 
täidavad oma eluga riskides hindamatut ja 
olulist rolli; soovitab tugevdada koostööd 
ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel, 
et võimaldada neil inimõiguste kaitsjatele 
pidevat tuge pakkuda; tunnustab 
mehhanismi ProtectDefenders.eu, mis 
loodi inimõiguslaste kaitsmiseks tõsise ohu 
eest; kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
looma inimõiguste kaitsjatele viisade 
andmiseks eriotstarbelise koordineeritud 
menetluse; kutsub komisjoni üles 
kasutama täiel määral demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi 
(EIDHR) finantsvahendeid inimõiguste 
kaitsjate toetamiseks;

20. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad 
täidavad oma eluga riskides hindamatut ja 
olulist rolli; soovitab tugevdada koostööd 
ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel, 
et võimaldada neil inimõiguste kaitsjatele 
pidevat tuge pakkuda; tunnustab 
mehhanismi ProtectDefenders.eu, mis 
loodi inimõiguslaste kaitsmiseks tõsise ohu 
eest; rõhutab, et ELi delegatsioonid ja ELi 
liikmesriikide saatkonnad peavad 
kasutama täielikult ära oma rahastamise 
ja suutlikkuse ohus olevate inimõiguste 
kaitsjate hädaolukordades kaitseks ja 
toetamiseks ning neid suurendama; 
kutsub nõukogu ja komisjoni üles looma 
inimõiguste kaitsjatele viisade andmiseks 
koordineeritud erimenetluse; kutsub 
komisjoni üles kasutama täiel määral 
demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahendi (EIDHR) 
finantsvahendeid inimõiguste kaitsjate 
toetamiseks, tagades, et need vahendid on 
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abi saavale elanikkonnale teada ja 
kättesaadavad, võttes nõuetekohaselt 
arvesse rohujuure tasandi 
organisatsioone ja kogukondi;

Or. en

Muudatusettepanek 277
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad 
täidavad oma eluga riskides hindamatut ja 
olulist rolli; soovitab tugevdada koostööd 
ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel, 
et võimaldada neil inimõiguste kaitsjatele 
pidevat tuge pakkuda; tunnustab 
mehhanismi ProtectDefenders.eu, mis 
loodi inimõiguslaste kaitsmiseks tõsise ohu 
eest; kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
looma inimõiguste kaitsjatele viisade 
andmiseks eriotstarbelise koordineeritud 
menetluse; kutsub komisjoni üles 
kasutama täiel määral demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi 
(EIDHR) finantsvahendeid inimõiguste 
kaitsjate toetamiseks;

20. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad 
täidavad oma eluga riskides hindamatut ja 
olulist rolli; soovitab tugevdada koostööd 
ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel, 
et võimaldada neil inimõiguste kaitsjatele 
pidevat tuge pakkuda; tunnustab 
mehhanismi ProtectDefenders.eu, mis 
loodi inimõiguslaste kaitsmiseks tõsise ohu 
eest; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tagama järgmise naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi asjaomastes 
valdkondlikes programmides piisavad 
rahalised vahendid inimõiguste kaitsjate 
kaitsmiseks ning kutsub komisjoni üles 
seda vahendit tulevikus täiel määral 
kasutama;

Or. en

Muudatusettepanek 278
Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo 
Castaldo, Nacho Sánchez Amor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad 
täidavad oma eluga riskides hindamatut ja 
olulist rolli; soovitab tugevdada koostööd 
ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel, 
et võimaldada neil inimõiguste kaitsjatele 
pidevat tuge pakkuda; tunnustab 
mehhanismi ProtectDefenders.eu, mis 
loodi inimõiguslaste kaitsmiseks tõsise ohu 
eest; kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
looma inimõiguste kaitsjatele viisade 
andmiseks eriotstarbelise koordineeritud 
menetluse; kutsub komisjoni üles kasutama 
täiel määral demokraatia ja inimõiguste 
Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) 
finantsvahendeid inimõiguste kaitsjate 
toetamiseks;

20. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad 
täidavad oma eluga riskides hindamatut ja 
olulist rolli; soovitab tugevdada koostööd 
ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel, 
et võimaldada neil inimõiguste kaitsjatele 
pidevat tuge pakkuda; tunnustab 
mehhanismi ProtectDefenders.eu, mis 
loodi inimõiguslaste kaitsmiseks tõsise ohu 
eest; kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
looma inimõiguste kaitsjatele viisade 
andmiseks eriotstarbelise koordineeritud 
menetluse; kutsub komisjoni üles kasutama 
täiel määral demokraatia ja inimõiguste 
Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) 
finantsvahendeid inimõiguste kaitsjate 
toetamiseks, tagades et vahend on 
kättesaadav ja jõuab kõige enam abi 
vajajateni, kes on kõige tõrjutumad;;

Or. en

Muudatusettepanek 279
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. väljendab muret 
kodanikuühiskonna tegutsemisruumi 
jätkuva vähenemise pärast 2018. aastal; 
mõistab hukka asjaolu, et inimõiguste 
kaitsjaid inimõiguste üldiste põhimõtete 
kaitsmise eest jätkuvalt üha rohkem 
tapetakse, taga kiusatakse, ahistatakse ja 
meelevaldselt kinni peetakse; mõistab 
hukka seaduste sagenenud jõustamine ja 
kuritarvitusliku kasutamise kolmandates 
riikides selleks, et piirata ja 
kriminaliseerida inimõiguste kaitsjate 
seaduslikku tööd;

Or. en
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Muudatusettepanek 280
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. märgib, et kodanikuühiskonna 
tegutsemisruumi ahenemine ähvardab 
eelkõige naiste õiguste eest võitlevaid 
organisatsioone ja naiste õiguste kaitsjaid 
ning nad kannatavad selle all kõige 
rohkem; rõhutab, et EL peab poliitiliselt 
toetama, paremini kaitsma ja rahaliselt 
tugevamalt toetama sõltumatuid 
kodanikuühiskonna organisatsioone, kes 
edendavad naiste ja tütarlaste õigusi 
kõigis valdkondades; nõuab tungivalt, et 
EL ja selle liikmesriigid tagaksid 
naissoost inimõiguste kaitsjate kaitse ja 
võtaksid arvesse nende erilisi 
kaitsevajadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 281
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. märgib, et kodanikuühiskonna 
tegutsemisruumi ahenemine ähvardab 
eelkõige naiste õiguste eest võitlevaid 
organisatsioone ja naiste õiguste kaitsjaid 
ning nad kannatavad selle all kõige 
rohkem; rõhutab, et EL peab poliitiliselt 
toetama, paremini kaitsma ja rahaliselt 
tugevamalt toetama sõltumatuid 
kodanikuühiskonna organisatsioone, kes 
edendavad naiste ja tütarlaste õigusi 
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kõigis valdkondades; nõuab tungivalt, et 
EL ja selle liikmesriigid tagaksid 
naissoost inimõiguste kaitsjate kaitse ja 
võtaksid arvesse nende erilisi 
kaitsevajadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 282
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 b. märgib, et kodanikuühiskonna 
tegutsemisruumi ahenemine ähvardab 
eelkõige naiste õiguste eest võitlevaid 
organisatsioone ja naiste õiguste kaitsjaid 
ning nad kannatavad selle all kõige 
rohkem; rõhutab, et EL peab poliitiliselt 
toetama, paremini kaitsma ja rahaliselt 
tugevamalt toetama sõltumatuid 
kodanikuühiskonna organisatsioone, kes 
edendavad naiste ja tütarlaste õigusi 
kõigis valdkondades; nõuab tungivalt, et 
EL ja liikmesriigid tagaksid naissoost 
inimõiguste kaitsjate kaitse ja võtaksid 
arvesse nende erilisi kaitsevajadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 283
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 c. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad, 
kes tegelevad maa- ja keskkonnaõigusega 
ning põlisrahvaste õigustega, naissoost 
inimõiguste kaitsjad ning LGBTI+-
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inimeste õiguste kaitsjad on kõige 
suuremas ohus ja vajavad erilist 
tähelepanu; rõhutab, et inimõiguste 
kaitsjad on inimõiguste ja 
demokratiseerimise edendamisel 
asendamatud osalejad;

Or. en

Muudatusettepanek 284
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. nõuab tungivalt, et EL ja selle 
liikmesriigid jätkaksid tööd põlisrahvaste, 
keskkonnaalaste, intellektuaalomandi 
õiguste ja maaõiguste kaitsjate füüsilise 
puutumatuse ja õigusabi tagamiseks, 
eelkõige demokraatia ja inimõiguste 
Euroopa rahastamisvahendi ning 
mitmesuguste olemasolevate vahendite ja 
mehhanismide (näiteks 
protectdefendeurs.eu) tugevdamise abil, et 
kaitsta inimõiguslasi ja 
keskkonnaaktiviste, pöörates erilist 
tähelepanu naissoost inimõiguste 
kaitsjatele ja aktiivsemale osalemisele 
ÜRO või teiste rahvusvaheliste 
organisatsioonide tehtud algatustes;

Or. en

Muudatusettepanek 285
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. kutsub asepresidenti ja kõrget 
esindajat üles kasutama kõiki ELi 
käsutuses olevaid vahendeid, et toetada 
sõltumatut kodanikuühiskonda, meediat 
ja eelkõige ohustatud inimõiguste 
kaitsjaid kohapeal;

Or. en

Muudatusettepanek 286
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 b. rõhutab, et EL peab kolmandate 
riikide ametiasutustega inimõiguste 
kaitsjate ja kodanikuühiskonna 
valdkonnas suhtlemist kindlalt 
koordineerima, ning kiidab ELi 
liikmesriikide individuaalseid algatusi, 
mis on tehtud lisaks ELi tegevusele; 
rõhutab inimõiguste kaitsjate ja 
valitsusväliste organisatsioonide olulist ja 
keskset osa tähtsamates 
inimõigustealastes lepingutes sätestatud 
inimõiguste rakendamise edendamisel ja 
toetamisel; rõhutab sellega seoses, kui 
oluline on ELi suutlikkus toetada ka 
edaspidi piisavalt demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi 
ning tulevase 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku kaudu 
inimõiguste kaitsjaid ja valitsusväliseid 
organisatsioone olukordades, kus nad on 
kõige enam ohustatud; palub ELi 
liikmesriikidel ja komisjonil näha ette 
mehhanismid või meetmed, millega saaks 
kiiresti aidata ja kaitsta kolmandates 
riikides ohus olevaid inimõiguste 
kaitsjaid, lisaks palub kehtestada 
koordineeritud erimenetluse, näiteks 
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vajaduse korral erakorraliste viisade 
andmine ja ELi liikmesriikides ajutise 
varjupaiga andmise lihtsustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 287
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. palub luua kiireloomuliste asjade 
kontaktpunkti, mille kaudu inimõiguste 
kaitsjad saaksid teatada Euroopa 
institutsioonidele põhiõiguste rikkumise 
toimumisest;

Or. en

Muudatusettepanek 288
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 d. palub, et kõik ELi delegatsioonid 
ja nende inimõiguste teabekeskused 
kohapeal täidaksid korrapäraselt oma 
kohustust kohtuda inimõiguste 
kaitsjatega, külastada kinnipeetavaid 
aktiviste, jälgida nende kohtuprotsesse ja 
toetada nende kaitsmist kohapeal; nõuab, 
et neid oleks inimõiguste küsimustes 
paremini näha ja kuulda; kutsub sellega 
seoses lisaks Euroopa välisteenistust üles 
tegema Euroopa Parlamendiga tihedamat 
koostööd ja tõstatama probleeme juba 
varajases etapis;

Or. en
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Muudatusettepanek 289
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 b. palub ELil eraldada rändepoliitika 
riiklikust julgeolekupoliitikast ja võtta 
vastu inimõiguste raamistik, mis 
keskendub üksikisikute kaitsele rände 
kontekstis, nii et rändajate õiguste 
kaitsjaid ei nimetataks teotavalt ohuks 
riikidele, vaid nende tööd tunnustataks 
põhimõtteliselt legaalse ja legitiimsena;

Or. en

Muudatusettepanek 290
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 c. rõhutab, et inimõiguste kaitsjate 
töö on väga oluline nende riikide 
pikaajalise stabiilsuse ja julgeoleku ning 
õigusriigi põhimõtete järgimise 
tagamiseks; kordab seetõttu oma 
nõudmist edendada „inimõiguste kaitse 
tagatisi“, mis põhinevad sellistel 
ennetavatel kaitsemeetmetel nagu 
avalikud tunnustusavaldused, 
riskikaardid ja avalikku kaitsepoliitikat 
käsitlevad ettepanekud; kutsub sellega 
seoses üles tugevdama inimõiguste 
kaitsjaid käsitlevate ELi suuniste 
rakendamist; rõhutab, et suuniste 
nõuetekohane rakendamine on 
põhivahend, mille abil suurendada 
maailmas inimõiguste ja demokraatia 
edendajate suutlikkust ja tagatisi; 
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rõhutab, et ELi ja selle liikmesriikide 
juhid ja diplomaadid peavad kolmandate 
riikide valitsustega suheldes kõikidel 
tasanditel tõstatama ohus olevate 
inimõiguste kaitsjate juhtumeid, 
sealhulgas demaršide ja korrapärase 
dialoogi abil; lisaks peavad nad kohtuma 
kaitsjatega, ka nendega, kes on tõrjutud 
või kaugetes piirkondades või võitlevad 
maa-, keskkonna-, põlisrahvaste või 
LGBTI-inimeste õiguste eest, ning tagama 
taotluse korral nende nähtavuse; samuti 
peavad nad külastama kinnipeetavaid 
kaitsjaid ja jälgima nende kohtuprotsesse, 
pöörama erilist tähelepanu naissoost 
inimõiguste kaitsjate erivajadustele ja 
võtma vastu selged suunised neile antava 
eritoetuse kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 291
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 c. taunib jätkuvat reisikeeldude 
kehtestamist inimõiguslastele, kes 
soovivad osaleda ÜRO Inimõiguste 
Nõukogu istungitel Genfis või muude 
rahvusvaheliste institutsioonide istungitel; 
kutsub asjaomaseid valitsusi üles neid 
keelde tühistama; rõhutab, et on 
lubamatu takistada kodanikuühiskonna 
esindajatel ja meedial osaleda 
rahvusvaheliste organite töös, ning nõuab 
kodanikuühiskonna esindajate põhiliste 
inim- ja poliitiliste õigusi austamist; 
tunneb muret selle pärast, et mõned 
inimõiguslased on pärast rahvusvahelistes 
institutsioonides ärakuulamist oma riiki 
tagasipöördumisel kinni peetud;
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Or. en

Muudatusettepanek 292
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 e. rõhutab, et 2018. aastal 
tähistasime inimõiguste kaitsjaid käsitleva 
ÜRO deklaratsiooni vastuvõtmise 
20. aastapäeva; tunneb heameelt esimese 
Euroopa Parlamendi inimõiguste nädala 
üle, mis pakkus võimaluse vahetada teavet 
inimõiguste kaitsjatega; julgustab ELi 
institutsioone korraldama sellist üritust 
korrapäraselt;

Or. en

Muudatusettepanek 293
Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus

Or. en

Muudatusettepanek 294
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist, tehes tihedat 
koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide 
ja ELi mittekuuluvate riikidega, et töötada 
välja ja rakendada uusi õigusraamistikke 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist naiste ja meeste juriidilise 
võrdõiguslikkuse edendamisele ja ELi 
jätkuvaid jõupingutusi naiste ja tütarlaste 
inimõiguste olukorra parandamiseks 
kooskõlas 21 kestliku arengu eesmärgiga; 
kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust 
üles täiendavalt toetama naiste ja meeste 
juriidilist võrdõiguslikkust ning tütarlaste 
ja naiste mõjuvõimu suurendamist, tehes 
tihedat koostööd rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja ELi mittekuuluvate 
riikidega, et töötada välja ja rakendada uusi 
õigusraamistikke naiste ja meeste 
juriidilise võrdõiguslikkuse valdkonnas 
ning likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 295
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist, tehes tihedat 
koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide 
ja ELi mittekuuluvate riikidega, et töötada 
välja ja rakendada uusi õigusraamistikke 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; ning nõuab, et EL 
võtaks pärast strateegilise pühendumise 
lõppemist vastu põhjaliku ja siduva 
soolise võrdõiguslikkuse strateegia; palub 
Euroopa Komisjonil koostada ja võtta 
vastu teatis, millega uuendataks soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava 2020. aasta 
järgseks ajaks, kuna see on tähtis ELi 
vahend naiste ja tütarlaste õiguste 
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suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

edendamisel kogu maailmas; kutsub 
liikmesriike üles kinnitama nõukogu 
järeldustes soolise võrdõiguslikkuse 
kolmandat tegevuskava; kutsub komisjoni 
ja Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ning 
tütarlaste ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist, tehes tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi 
mittekuuluvate riikidega, et töötada välja ja 
rakendada uusi õigusraamistikke soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 296
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist, tehes tihedat 
koostööd rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja ELi mittekuuluvate 
riikidega, et töötada välja ja rakendada 
uusi õigusraamistikke soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; palub komisjonil ja 
Euroopa välisteenistusel ka aidata töötada 
välja ja rakendada uusi õigusraamistikke 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 297
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist, tehes tihedat 
koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide 
ja ELi mittekuuluvate riikidega, et töötada 
välja ja rakendada uusi õigusraamistikke 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; ning nõuab, et EL 
võtaks pärast strateegilise pühendumise 
lõppemist vastu põhjaliku ja siduva 
soolise võrdõiguslikkuse strateegia; palub 
Euroopa Komisjonil koostada ja võtta 
vastu teatis, millega uuendataks soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava 2020. aasta 
järgseks ajaks, kuna see on tähtis ELi 
vahend naiste ja tütarlaste õiguste 
edendamisel kogu maailmas; kutsub 
liikmesriike üles kinnitama nõukogu 
järeldustes soolise võrdõiguslikkuse 
kolmandat tegevuskava; kutsub komisjoni 
ja Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ning 
tütarlaste ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist, tehes tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi 
mittekuuluvate riikidega, et töötada välja ja 
rakendada uusi õigusraamistikke soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 298
Maria Arena, Andrea Cozzolino
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist, tehes tihedat 
koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide 
ja ELi mittekuuluvate riikidega, et töötada 
välja ja rakendada uusi õigusraamistikke 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; palub Euroopa 
Komisjonil koostada ja võtta vastu teatis, 
millega uuendataks soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava 2020. aasta 
järgseks ajaks, kuna see on tähtis ELi 
vahend naiste ja tütarlaste õiguste 
edendamisel kogu maailmas; kutsub 
liikmesriike üles kinnitama nõukogu 
järeldustes soolise võrdõiguslikkuse 
kolmandat tegevuskava; kutsub komisjoni 
ja Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ning 
tütarlaste ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist, tehes tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi 
mittekuuluvate riikidega, et töötada välja ja 
rakendada uusi õigusraamistikke soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 299
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
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naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist, tehes tihedat 
koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide 
ja ELi mittekuuluvate riikidega, et töötada 
välja ja rakendada uusi õigusraamistikke 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub liikmesriike 
üles kinnitama nõukogu järeldustes 
soolise võrdõiguslikkuse kolmandat 
tegevuskava; kutsub komisjoni ja Euroopa 
välisteenistust üles täiendavalt toetama 
soolist võrdõiguslikkust ning tütarlaste ja 
naiste mõjuvõimu suurendamist, tehes 
tihedat koostööd rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja ELi mittekuuluvate 
riikidega, et töötada välja ja rakendada uusi 
õigusraamistikke soolise võrdõiguslikkuse 
valdkonnas ning likvideerida naiste ja 
tütarlaste vastu suunatud kahjulikud tavad, 
nagu naiste suguelundite moonutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 300
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist, tehes tihedat 
koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide 
ja ELi mittekuuluvate riikidega, et töötada 
välja ja rakendada uusi õigusraamistikke 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ning 
tütarlaste ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist, tehes tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi 
mittekuuluvate riikidega, et töötada välja ja 
rakendada uusi õigusraamistikke soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida sooline vägivald ning naiste ja 
tütarlaste vastu suunatud kahjulikud tavad, 
nagu varajased ja sundabielud, naiste 
suguelundite moonutamine ja 
inimkaubandus; rõhutab, et naiste ja 
tütarlaste vastu suunatud vägivald on 
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murettekitavalt suurenenud, ning nõuab 
rohkem meetmeid soolise vägivalla kõigi 
vormide vastu võitlemiseks, näiteks ELi ja 
ÜRO ülemaailmse algatuse „Spotlight“ 
jätkamist; kutsub ELi ja kõiki selle 
liikmesriike üles ratifitseerima ja 
rakendama Istanbuli konventsiooni ning 
palub ELi delegatsioonidel tagada 
naistevastase vägivalla kohta andmete 
kogumine, koostada riigipõhiseid 
soovitusi ning edendada 
kaitsemehhanisme ja tugistruktuure 
ohvrite jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 301
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist, tehes tihedat 
koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide 
ja ELi mittekuuluvate riikidega, et töötada 
välja ja rakendada uusi õigusraamistikke 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ning 
tütarlaste ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist, tehes tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi 
mittekuuluvate riikidega ning 
kodanikuühiskonnaga, et töötada välja ja 
rakendada uusi õigusraamistikke soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 302
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist, tehes tihedat 
koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide 
ja ELi mittekuuluvate riikidega, et töötada 
välja ja rakendada uusi õigusraamistikke 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ning 
tütarlaste ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist, tehes tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi 
mittekuuluvate riikidega, et töötada välja ja 
rakendada uusi õigusraamistikke soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud, naiste suguelundite moonutamine 
ja seksuaalvägivalla kasutamine 
sõjarelvana; tuletab meelde, et sooga ja 
seksuaalse vägivallaga seotud kuriteod 
liigitatakse Rooma statuudis 
sõjakuritegudeks, inimsusvastasteks 
kuritegudeks või konstitutiivseteks 
tegudeks seoses genotsiidi või 
piinamisega;

Or. fr

Muudatusettepanek 303
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 



AM\1191416ET.docx 51/162 PE642.989v01-00

ET

naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist, tehes tihedat 
koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide 
ja ELi mittekuuluvate riikidega, et töötada 
välja ja rakendada uusi õigusraamistikke 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ning 
tütarlaste ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist, tehes tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi 
mittekuuluvate riikidega, et töötada välja ja 
rakendada uusi õigusraamistikke soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud, naiste suguelundite moonutamine 
ja keha kommertsialiseerimine 
asendusemaduse korral;

Or. en

Muudatusettepanek 304
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist, tehes tihedat 
koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide 
ja ELi mittekuuluvate riikidega, et töötada 
välja ja rakendada uusi õigusraamistikke 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ning 
tütarlaste ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist, tehes tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi 
mittekuuluvate riikidega, et töötada välja ja 
rakendada uusi õigusraamistikke soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud, naiste suguelundite moonutamine 
ja sunniviisiline usuvahetus, millega 
kaasneb harilikult röövimine, vägistamine 
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ja häbimärgistamine;

Or. en

Muudatusettepanek 305
Stelios Kympouropoulos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist, tehes tihedat 
koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide 
ja ELi mittekuuluvate riikidega, et töötada 
välja ja rakendada uusi õigusraamistikke 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ning 
tütarlaste ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist, tehes tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi 
mittekuuluvate riikidega, et töötada välja ja 
rakendada uusi õigusraamistikke soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine; nõuab, et arenguriikidega 
sõlmitavates Euroopa 
kaubanduslepingutes ühtlustataks 
tütarlaste haridust käsitlevad 
tingimuslikkuse klauslid;

Or. en

Muudatusettepanek 306
Janina Ochojska

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist, tehes tihedat 
koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide 
ja ELi mittekuuluvate riikidega, et töötada 
välja ja rakendada uusi õigusraamistikke 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine;

21. toetab kindlalt ELi strateegilist 
pühendumist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja ELi jätkuvaid jõupingutusi 
naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra 
parandamiseks kooskõlas 21 kestliku 
arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles täiendavalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust ning 
tütarlaste ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist, tehes tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi 
mittekuuluvate riikidega, et töötada välja ja 
rakendada uusi õigusraamistikke soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas ning 
likvideerida naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
moonutamine; nõuab, et võetaks meetmeid 
juurdepääsu hõlbustamiseks haridusele ja 
tööturule ning et erilist tähelepanu 
pöörataks naiste võrdsele esindatusele 
juhtivatel ametikohtadel;

Or. pl

Muudatusettepanek 307
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. mõistab hukka igasuguse soolise, 
füüsilise, seksuaalse ja psühholoogilise 
vägivalla ja ärakasutamise, 
massivägistamise, inimkaubanduse ning 
naiste suguelundite moonutamise; kutsub 
ELi ja kõiki selle liikmesriike, kes ei ole 
Istanbuli konventsiooni veel 
ratifitseerinud ja rakendanud, seda 
esimesel võimalusel tegema; nõuab 
tungivalt, et riigid tõhustaksid nende 
probleemide lahendamiseks oma 
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õigusakte; tuletab meelde, et 
naistevastane vägivald on soolises 
ebavõrdsuses sügavalt juurdunud ja 
seetõttu tuleb sellega tegeleda terviklikult; 
kutsub ELi üles tegema koostööd teiste 
riikidega, et tõhustada meetmeid 
hariduse, tervishoiu ja sotsiaalteenuste, 
andmekogumise, rahastamise ja 
kavandamise valdkonnas, et seksuaalset 
ja soolist vägivalda kogu maailmas 
paremini ennetada ning selle vastu 
võidelda;

Or. en

Muudatusettepanek 308
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. mõistab hukka igasuguse füüsilise, 
seksuaalse ja psühholoogilise vägivalla ja 
ärakasutamise, vägistamise, 
inimkaubanduse ning naiste seksuaal- ja 
reproduktiivõiguste rikkumise; rõhutab, et 
kõigile naistele tuleks tagada nõuete- ja 
taskukohane tervishoid, ka vaimne 
tervishoid, näiteks psühholoogiline abi, 
ning seksuaal- ja reproduktiivõiguste 
üldine austamine ja juurdepääs nendele 
ning seotud haridusele ning et neil peaks 
olema võimalik teha vabu ja 
vastutustundlikke otsuseid oma tervise, 
keha ning seksuaal- ja 
reproduktiivõiguste kohta; mõistab hukka 
nn üldise vaikimisseaduse 
taaskehtestamise;

Or. en

Muudatusettepanek 309
Urmas Paet
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. mõistab hukka igasuguse füüsilise, 
seksuaalse ja psühholoogilise vägivalla ja 
ärakasutamise, massivägistamise, 
inimkaubanduse ning naiste seksuaal- ja 
reproduktiivõiguste rikkumise; rõhutab, et 
kõigile naistele tuleks tagada nõuete- ja 
taskukohane tervishoid ning seksuaal- ja 
reproduktiivõiguste üldine austamine ja 
juurdepääs nendele ning seotud 
haridusele ning et neil peaks olema 
võimalik teha vabu ja vastutustundlikke 
otsuseid oma tervise, keha ning seksuaal- 
ja reproduktiivõiguste kohta; juhib 
tähelepanu sellele, et haridus on oluline 
vahend võitluses naiste ja laste 
diskrimineerimise ja nendevastase 
vägivallaga;

Or. en

Muudatusettepanek 310
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. tunneb heameelt soolise aspekti 
lõimimise üle ELi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitikaga seotud tegevusse ning 
rõhutab, et oluline on anda tervishoiu- ja 
humanitaarabitöötajatele, sealhulgas ka 
hädaabi andjatele, nõuetekohast 
sootundlikku koolitust;

Or. en
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Muudatusettepanek 311
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 b. mõistab hukka igasuguse soolise, 
füüsilise, seksuaalse ja psühholoogilise 
vägivalla ja ärakasutamise, 
massivägistamise, inimkaubanduse, naiste 
suguelundite moonutamise; kordab oma 
üleskutset ELi liikmesriikidele, kes ei ole 
Istanbuli konventsiooni veel 
ratifitseerinud ja rakendanud, et nad seda 
esimesel võimalusel teeksid; nõuab 
tungivalt, et riigid tõhustaksid nende 
probleemide lahendamiseks oma 
õigusakte; tuletab meelde, et 
naistevastane vägivald on soolises 
ebavõrdsuses sügavalt juurdunud ja 
seetõttu tuleb sellega tegeleda terviklikult; 
kutsub ELi üles tegema koostööd teiste 
riikidega, et tõhustada meetmeid 
hariduse, tervishoiu ja sotsiaalteenuste, 
andmekogumise, rahastamise ja 
kavandamise valdkonnas, et seksuaalset 
ja soolist vägivalda kogu maailmas 
paremini ennetada ning selle vastu 
võidelda; toetab ELi ja ÜRO ühise 
algatuse „Spotlight“ jätkumist;

Or. en

Muudatusettepanek 312
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 c. märgib, et naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud seksuaalne ja sooline vägivald, 
sealhulgas kahjulikud tavad, nagu laste 
abielud ja naiste suguelundite 
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moonutamine, ebapiisav juurdepääs 
põhisektoritele ja sotsiaalteenustele, nagu 
tervishoiule, haridusele, veele, 
kanalisatsioonile ja toitumisele, raskused 
seksuaal- ja reproduktiivtervise teenustele 
juurdepääsul ning ebavõrdne osalemine 
avalikes ja eraasutustes, poliitiliste otsuste 
tegemisel ja rahuprotsessides kujutavad 
endast põhiliste inimõiguste lubamatut 
rikkumist, mida EL ja selle liikmesriigid 
ei saa aktsepteerida;

Or. en

Muudatusettepanek 313
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 d. peab vastuvõetamatuks, et naiste ja 
tütarlaste seksuaal- ja reproduktiivtervis 
ning seonduvad õigused on endiselt 
ideoloogiline lahinguväli, sealhulgas 
mitmepoolsetes suhetes; nõuab, et EL ja 
selle liikmesriigid tunnustaksid naiste ja 
tütarlaste võõrandamatut õigust 
kehalisele puutumatusele ja iseseisvale 
otsustamisele, ning mõistab hukka naiste 
seksuaal- ja reproduktiivõiguste sagedase 
rikkumise, sealhulgas selle, et naistele ei 
võimaldata juurdepääsu asjaomastele 
teenustele; kutsub ELi üles tagama 
eelkõige konfliktide ajal ja järel ning 
sõjarelvana kasutatud seksuaalvägivalla 
ohvritele juurdepääsu 
pereplaneerimisteenustele, 
rasestumisvastastele vahenditele ning 
ohutu ja seadusliku abordi teenustele oma 
inimõigustealase, humanitaarabi- ja 
arengupoliitika kaudu;

Or. en
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Muudatusettepanek 314
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 b. peab vastuvõetamatuks, et naiste ja 
tütarlaste seksuaal- ja reproduktiivtervis 
ning seonduvad õigused on endiselt 
ideoloogiline lahinguväli, sealhulgas 
mitmepoolsetes suhetes; nõuab, et EL ja 
selle liikmesriigid tunnustaksid naiste ja 
tütarlaste võõrandamatut õigust 
kehalisele puutumatusele ja iseseisvale 
otsustamisele, ning mõistab hukka naiste 
seksuaal- ja reproduktiivõiguste sagedase 
rikkumise, sealhulgas selle, et naistele ei 
võimaldata juurdepääsu asjaomastele 
teenustele; kutsub ELi üles tagama 
eelkõige konfliktide ajal ja järel ning 
sõjarelvana kasutatud seksuaalvägivalla 
ohvritele juurdepääsu 
pereplaneerimisteenustele, 
rasestumisvastastele vahenditele ning 
ohutu ja seadusliku abordi teenustele oma 
inimõigustealase, humanitaarabi- ja 
arengupoliitika kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 315
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 e. peab vastuvõetamatuks, et naiste ja 
tütarlaste kehad, eriti mis puudutab nende 
seksuaal- ja reproduktiivtervist ning 
seonduvaid õigusi, on endiselt 
ideoloogiline lahinguväli nii ELi 
liikmesriikides kui ka kogu maailmas; 
nõuab, et EL ja selle liikmesriigid 
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tunnustaksid naiste ja tütarlaste 
võõrandamatut õigust kehalisele 
puutumatusele ja iseseisvale 
otsustamisele, ning mõistab hukka naiste 
seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 
seonduvate õiguste sagedase rikkumise, 
sealhulgas pereplaneerimisteenustele, 
taskukohastele rasestumisvastastele 
vahenditele ning ohutu ja seadusliku 
abordi teenustele juurdepääsu 
tõkestamise;

Or. en

Muudatusettepanek 316
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 b. väljendab muret selle pärast, et on 
levinud ja jätkuvad rünnakud naiste 
õiguste ning seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste vastu, samuti neid õigusi piiravate 
õigusaktide pärast paljudes maailma 
piirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 317
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 c. kinnitab, et juurdepääs 
tervishoiule on inimõigus, seksuaal- ja 
reproduktiivtervis ning seonduvad õigused 
põhinevad peamistel inimõigustel ning on 
inimväärikuse oluline osa; rõhutab, et 
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kõigile tuleks tagada nõuete- ja 
taskukohane tervishoid ning eelkõige 
juurdepääs seksuaal- ja 
reproduktiivtervisele ning seonduvatele 
õigustele; see hõlmab põhjalikku 
seksuaalsuse ja suhetealast haridust ja 
teavitust, pereplaneerimist, tänapäevaseid 
rasestumisvastaseid vahendeid, ohutut ja 
seaduslikku aborti ning emade, 
sünnituseelset ja sünnitusjärgset 
tervishoidu; märgib, et need teenused on 
olulised tegurid, mis aitavad päästa naiste 
elu ning vähendada väikelaste ja laste 
suremust;

Or. en

Muudatusettepanek 318
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 f (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 f. kinnitab, et juurdepääs 
tervishoiule on inimõigus, seksuaal- ja 
reproduktiivtervis ning seonduvad õigused 
põhinevad peamistel inimõigustel ning on 
inimväärikuse oluline osa; rõhutab, et 
kõigile tuleks tagada nõuete- ja 
taskukohane tervishoid ning eelkõige 
juurdepääs seksuaal- ja 
reproduktiivtervisele ning seonduvatele 
õigustele; see hõlmab põhjalikku 
seksuaalsuse ja suhetealast haridust ja 
teavitust, pereplaneerimist, tänapäevaseid 
rasestumisvastaseid vahendeid, ohutut ja 
seaduslikku aborti ning emade, 
sünnituseelset ja sünnitusjärgset 
tervishoidu; märgib, et need teenused on 
olulised tegurid, mis aitavad päästa naiste 
elu ning vähendada väikelaste ja laste 
suremust;

Or. en
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Muudatusettepanek 319
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 g (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 g. rõhutab, kui tähtis on pidada 
juurdepääsu tervishoiule inimõiguseks; 
rõhutab vajadust tagada juurdepääs 
seksuaal- ja reproduktiivtervisele ning 
seonduvatele õigustele, sealhulgas 
vajadust võtta meetmeid, millega 
tagatakse, et naised saavad oma keha ja 
elu vabalt kontrollida, et neil on 
pereplaneerimise võimalused, juurdepääs 
asjakohastele naiste hügieenitarvetele ja 
võimalus saada soovitatud sünnitushoolet, 
et ennetada laste ja emade suremust; 
rõhutab, et ohutu abordi teenused on 
oluline tegur naiste elu päästmiseks ja 
aitavad vältida suure riskiga sünnitusi 
ning vähendada väikelaste ja laste 
suremust; rõhutab, kui oluline on 
juurdepääs asjakohastele sootundlikele 
vaimse tervise teenustele, eelkõige 
konfliktide ajal ja järel;

Or. en

Muudatusettepanek 320
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 d. mõistab teravalt hukka nn üldise 
vaikimisseaduse jätkuva kohaldamise 
ning selle mõju naiste ja tütarlaste 
tervisele ja õigustele; kordab nõudmist, et 
EL ja selle liikmesriigid täidaksid USAst 
jäänud rahastamislünga seksuaal- ja 
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reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste valdkonnas, kasutades selleks nii 
riiklikke kui ka ELi arenguabiks ette 
nähtud rahalisi vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 321
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 h (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 h. mõistab teravalt hukka nn üldise 
vaikimisseaduse jätkuva kohaldamise 
ning selle mõju naiste ja tütarlaste 
tervisele ja õigustele; kordab nõudmist, et 
EL ja selle liikmesriigid täidaksid USAst 
jäänud rahastamislünga seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste valdkonnas, kasutades selleks nii 
riiklikke kui ka ELi arenguabiks ette 
nähtud rahalisi vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 322
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 i (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 i. väljendab sügavat muret selle 
pärast, et üha rohkem kasutatakse 
sõjarelvana piinamist seksuaalse ja 
soolise vägivalla vormis;

Or. en
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Muudatusettepanek 323
Tudor Ciuhodaru

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. rõhutab, et relvakonfliktide 
ohvriteks olevatel naistel ja tütarlastel on 
õigus saada vajalikku arstiabi, sealhulgas 
peaks neil olema juurdepääs 
rasestumisvastastele vahenditele, hädaabi 
rasestumisvastastele vahenditele ja 
aborditeenustele;

Or. ro

Muudatusettepanek 324
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. rõhutab naiste rolli konfliktide 
ennetamisel ja lahendamisel, rahuvalves, 
humanitaarabis ja konfliktijärgses 
ülesehitustöös ning inimõiguste ja 
demokraatlike reformide edendamisel; 
kutsub ELi üles lisama naiste toetamise 
ka edaspidi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika operatsioonidesse;

Or. fr

Muudatusettepanek 325
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 j (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 j. rõhutab naistevastase vägivalla 
murettekitavat suurenemist ning nõuab 
rohkem meetmeid selleks, et tagada 
Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine ja 
rakendamine kogu Euroopas;

Or. en

Muudatusettepanek 326
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Lars Patrick Berg

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. ergutab 11 ELi liikmesriiki, kes ei 
ole Euroopa Nõukogu naistevastase 
vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 
tõkestamise konventsiooni (Istanbuli 
konventsioon) veel ratifitseerinud, seda 
tegema;

Or. en

Muudatusettepanek 327
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 k (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 k. rõhutab, et sooline 
võrdõiguslikkus peaks olema tähtsaim 
prioriteet kõikides ELi töösuhetes, 
poliitikameetmetes ja välistegevuses, kuna 
vastavalt aluslepingutele on see ELi ja 
selle liikmesriikide põhimõte;

Or. en
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Muudatusettepanek 328
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 l (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 l. palub komisjonil jälgida 
tähelepanelikult soolise võrdõiguslikkuse 
edendamist ja olukorda kõige enam 
mõjutatud ELi liikmesriikides, pöörates 
seejuures erilist tähelepanu 
institutsioonilisele, poliitika- ja 
õigusraamistikule;

Or. en

Muudatusettepanek 329
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile kaitstud keskkond, mille keskmes on 
hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks 
rahvusvahelise liikumise, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas;

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
edendada ja kaitsta lapse õigusi, 
sealhulgas ennetada laste väärkohtlemist 
maailmas ja võidelda selle vastu, 
rehabiliteerida ja ühiskonda tagasi lõimida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsed, eriti 
need, kes on puutunud kokku 
äärmusrühmitustega, ja luua neile kaitstud 
keskkond, mille keskmes on hoolitsus ja 
haridus; kutsub ELi üles algatama 
rahvusvahelist liikumist, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas;

Or. en
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Muudatusettepanek 330
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile kaitstud keskkond, mille keskmes on 
hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks 
rahvusvahelise liikumise, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas;

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
edendada ja kaitsta lapse õigusi ning 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida ja 
ühiskonda tagasi lõimida konfliktide tõttu 
kannatanud lapsed ja luua neile kaitstud 
keskkond, mille keskmes on hoolitsus ja 
haridus; kutsub ELi üles algatama 
rahvusvahelist liikumist, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 331
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile kaitstud keskkond, mille keskmes on 
hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks 
rahvusvahelise liikumise, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas;

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ning 
mitmekordse ja läbipõimunud 
diskrimineerimise all kannatavaid lapsi ja 
luua neile kaitstud keskkond, mille 
keskmes on hoolitsus ja haridus; nõuab, et 
EL algataks rahvusvahelise liikumise, et 
kaitsta lapse õigusi, korraldades muu 
hulgas rahvusvahelise konverentsi laste 
kaitse kohta ebakindlas keskkonnas;

Or. en
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Muudatusettepanek 332
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile kaitstud keskkond, mille keskmes on 
hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks 
rahvusvahelise liikumise, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas;

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ning 
mitmekordse ja läbipõimunud 
diskrimineerimise all kannatavaid lapsi ja 
luua neile kaitstud keskkond, mille 
keskmes on hoolitsus ja haridus; nõuab, et 
EL algataks rahvusvahelise liikumise, et 
kaitsta lapse õigusi, korraldades muu 
hulgas rahvusvahelise konverentsi laste 
kaitse kohta ebakindlas keskkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 333
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile kaitstud keskkond, mille keskmes on 
hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks 
rahvusvahelise liikumise, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas;

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile pere- ja kogukonnapõhine keskkond, 
mille keskmes on hoolitsus ja haridus; 
nõuab, et EL algataks rahvusvahelise 
liikumise, et kaitsta lapse õigusi, 
korraldades muu hulgas rahvusvahelise 
konverentsi laste kaitse kohta ebakindlas 
keskkonnas;

Or. en
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Muudatusettepanek 334
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile kaitstud keskkond, mille keskmes on 
hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks 
rahvusvahelise liikumise, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas;

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile kaitstud keskkond, mille keskmes on 
hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks 
rahvusvahelise liikumise, et kaitsta lapse 
õigusi ja tugevdada peret kui laste elu 
loomulikku tausta, korraldades muu 
hulgas rahvusvahelise konverentsi laste 
kaitse kohta ebakindlas keskkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 335
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile kaitstud keskkond, mille keskmes on 
hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks 
rahvusvahelise liikumise, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas;

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile kaitstud keskkond, mille keskmes on 
hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks 
rahvusvahelise liikumise, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas; rõhutab, kui 
oluline on, et laps tunneks võimaluse 
korral oma bioloogilist isa ja ema;

Or. en
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Muudatusettepanek 336
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile kaitstud keskkond, mille keskmes on 
hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks 
rahvusvahelise liikumise, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas;

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile kaitstud keskkond, mille keskmes on 
hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks 
rahvusvahelise liikumise, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas; palub USA-
l, kes ei ole ainsa riigina veel ÜRO lapse 
õiguste konventsiooni ratifitseerinud, seda 
kiiremas korras teha;

Or. en

Muudatusettepanek 337
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile kaitstud keskkond, mille keskmes on 
hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks 
rahvusvahelise liikumise, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas;

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile kaitstud keskkond, mille keskmes on 
hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks 
rahvusvahelise liikumise, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas; kutsub 
ühtlasi ELi üles jätkama oma 
välisdelegatsioonide kaudu ELi ja 
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UNICEFi laste õigusi käsitleva 
töövahendi edendamist ning korraldama 
tulemuslikult oma delegatsioonide 
töötajate koolitamist nendes küsimustes;

Or. fr

Muudatusettepanek 338
Stelios Kympouropoulos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile kaitstud keskkond, mille keskmes on 
hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks 
rahvusvahelise liikumise, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas;

22. nõuab uusi ELi algatusi, et 
ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja 
võidelda selle vastu, rehabiliteerida 
konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua 
neile kaitstud keskkond, mille keskmes on 
hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks 
rahvusvahelise liikumise, et kaitsta lapse 
õigusi, korraldades muu hulgas 
rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas; kutsub 
komisjoni üles alustama e-õppeportaali 
loomist, mis sisaldaks sobivat materjali, 
mida arenguriikide haridussüsteemid 
saaksid valikuliselt ja vabalt kasutada;

Or. en

Muudatusettepanek 339
Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. rõhutab tõsiasja, et lapsed kogevad 
sageli konkreetseid kuritarvitamise vorme, 
nagu lapsega sõlmitud abielu, 
lasteprostitutsioon, lapssõdurite 
kasutamine, suguelundite moonutamine, 
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lapstööjõu kasutamine ja lastega 
kaubitsemine, eriti humanitaarkriiside ja 
relvakonfliktide korral, ja seetõttu vajavad 
nad paremat kaitset; nõuab, et EL teeks 
koostööd kolmandate riikidega varajaste, 
lapsega sõlmitud ja sundabielude 
lõpetamiseks, kehtestades abiellumiseks 
vajaliku seadusliku vanuse alampiiri 
18 aastat, nõudes mõlema abikaasa 
vanuse kontrollimist ning nende täielikku 
ja vaba nõusolekut, kehtestades 
kohustuslikud abieluregistrid ja tagades 
nende normide järgimise; rõhutab 
vajadust suurendada ELi osalust selles, 
mis puudutab laste kaitsmise käsitlemist; 
nõuab kiiret lahendust kodakondsuseta 
laste probleemile ELis ja väljaspool ning 
eelkõige väljaspool oma vanemate 
päritoluriiki sündinud laste ja 
lapsrändajate puhul; nõuab tungivalt, et 
EL ja selle liikmesriigid töötaksid välja 
tegevuskava, et lõpetada laste 
kinnipidamine nende rändestaatuse tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 340
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. väljendab heameelt ELi 2018. 
aastal tehtud pingutuste üle vähendada 
laste hooldusasutustesse paigutamist ning 
edendada üleminekut institutsiooniliselt 
hoolduselt kogukonnapõhisele 
hooldusele, nagu on osutatud uut 
naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendit käsitlevas 
ettepanekus; palub ELil seda hoogu ja 
vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele 
keskenduvas lapse õigusi käsitlevas 2019. 
aasta ÜRO resolutsioonis pakutud 
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võimalust ära kasutades võtta jätkuvalt 
selles küsimuses juhtrolli ja töötada selle 
nimel, et kõikjal toetataks laste elamist 
perekonnas ja kogukonnas ning tagataks 
nende juurdepääs tavateenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 341
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. kinnitab uuesti, et on hädavajalik 
ratifitseerida üldiselt ÜRO lapse õiguse 
konventsioon ja selle 
fakultatiivprotokollid ning neid tõhusalt 
rakendada; märgib, et mõnedes riikides 
on lapstööjõu kasutamine, laste 
värbamine relvakonfliktides, seksuaalne 
kuritarvitamine ning varajased ja 
sundabielud endiselt terav probleem;

Or. fr

Muudatusettepanek 342
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. rõhutab vajadust suurendada ELi 
osalust selles, mis puudutab laste, eriti 
saatjata alaealiste kaitsmise käsitlemist, ja 
pöörata erilist tähelepanu haridusele ja 
psühhosotsiaalsele toele;

Or. en
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Muudatusettepanek 343
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 b. mõistab hukka igasuguse laste 
kuritarvitamise, nagu lapsega sõlmitud ja 
sundabielud; nõuab, et EL teeks koostööd 
kolmandate riikidega varajaste, lapsega 
sõlmitud ja sundabielude lõpetamiseks, 
kehtestades abiellumiseks vajaliku 
seadusliku vanuse alampiiri 18 aastat, 
nõudes mõlema abikaasa vanuse 
kontrollimist ning nende täielikku ja vaba 
nõusolekut, kehtestades kohustuslikud 
abieluregistrid ja tagades nende normide 
järgimise;

Or. en

Muudatusettepanek 344
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 b. palub kõikidel riikidel võtta endale 
kohustuse kaotada laste tööjõu kõige 
rängemad vormid, mis on määratletud 
ILO konventsiooni nr 182 artiklis 3, 
nende seas laste orjus, lastega 
kaubitsemine, lasteprostitutsioon ja ohtlik 
töö, mis mõjutab laste füüsilist ja vaimset 
tervist;

Or. en

Muudatusettepanek 345
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 c. nõuab kiiret lahendust 
kodakondsuseta laste probleemile ELis ja 
väljaspool ning eelkõige väljaspool oma 
vanemate päritoluriiki sündinud laste ja 
lapsrändajate puhul, mis on kooskõlas 
rahvusvahelise õigusega; nõuab tungivalt, 
et EL ja selle liikmesriigid töötaksid 
kooskõlas pagulasi ja rändajaid käsitleva 
New Yorgi deklaratsiooniga välja 
tegevuskava, et lõpetada laste 
kinnipidamine nende rändestaatuse tõttu; 
tuletab meelde õigust erikaitsele lapse 
parimates huvides;

Or. en

Muudatusettepanek 346
Janina Ochojska

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. rõhutab, kui oluline on kaitsta ja 
edendada nende lapspagulaste õigusi, kes 
reisivad ilma vanemateta (nn isoleeritud 
alaealised), ning tagada neile inimväärsed 
elamistingimused, juurdepääs haridusele 
ja vanemlik hooldus, et tagada laste 
ohutus ja heaolu;

Or. pl

Muudatusettepanek 347
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia
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Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja 
intersooliste inimeste (LGBTI) õigused

Or. en

Muudatusettepanek 348
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja 
intersooliste inimeste (LGBTI) õigused

Or. en

Muudatusettepanek 349
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja 
intersooliste inimeste (LGBTI) õigused

Or. en

Muudatusettepanek 350
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 8 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja 
intersooliste inimeste (LGBTI) õigused

Or. en

Muudatusettepanek 351
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja 
intersooliste inimeste (LGBTI) õigused

Or. en

Muudatusettepanek 352
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. mõistab hukka LGBTI-inimeste 
meelevaldse kinnipidamise, piinamise, 
tagakiusamise ja tapmise; märgib, et 
mitmes riigis üle maailma seisavad 
LGBTI-inimesed oma seksuaalse 
sättumuse tõttu jätkuvalt silmitsi 
tagakiusamise ja vägivallaga; märgib, et 
mõnedes riikides on homoseksuaalsed 
suhted endiselt kriminaalkorras 
karistatavad ja nende eest on isegi ette 
nähtud surmanuhtlus; nõuab tungivalt, et 
need riigid muudaksid viivitamata oma 
seadusandlust; kutsub ELi ja selle 
liikmesriike üles jätkama tööd LGBTI-
inimeste inimõiguste kaitse ja 
edendamisega, tehes tihedat koostööd 
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rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi 
mittekuuluvate riikidega, et võidelda 
diskrimineerimise ja inimõiguste 
rikkumiste vastu, ning toetama selliste 
õigusaktide ja poliitika väljatöötamist, mis 
kaitsevad LGBTI-inimeste inimõigusi 
kogu maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 353
Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. mõistab hukka LGBTI-inimeste 
meelevaldse kinnipidamise, piinamise, 
tagakiusamise ja tapmise; tunnistab, et 
seksuaalne sättumus ja sooline identiteet 
võivad suurendada diskrimineerimise, 
vägivalla ja tagakiusamise riski; märgib, 
et mitmes riigis üle maailma seisavad 
LGBTI-inimesed oma seksuaalse 
sättumuse tõttu jätkuvalt silmitsi 
tagakiusamise ja vägivallaga, kusjuures 
paljudes riikides on samasooliste suhted 
endiselt kriminaalkorras karistatavad 
ning mõnes riigis on selle eest ette nähtud 
surmanuhtlus;

Or. en

Muudatusettepanek 354
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. mõistab hukka asjaolu, et hiljuti 
on sagenenud diskrimineerivate seaduste 
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vastuvõtmine ning vägivallaaktide 
toimepanemine üksikisikute vastu nende 
seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi 
tõttu; avaldab kahetsust, et 72 riigis on 
homoseksuaalsus kriminaalkorras 
karistatav ning nendest kaheteistkümnes 
riigis on selle eest ette nähtud 
surmanuhtlus; rõhutab, kui oluline on, et 
komisjon ja Euroopa välisteenistus 
jätkaksid LGBTI-õiguste käsitlemist 
poliitilistes ja inimõigustealastes 
dialoogides ja mitmepoolsetel foorumitel 
ning kasutaksid demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit 
LGBTI-õigusi kaitsvate organisatsioonide 
toetamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 355
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 b. on arvamusel, et lesbide, geide ja 
biseksuaalide õigusi austatakse 
tõenäolisemalt, kui neil on juurdepääs 
sellistele õiguslikele institutsioonidele 
nagu registreeritud kooselu või abielu; 
julgustab ELi institutsioone ja 
liikmesriike toetama samasooliste 
abielude või tsiviilpartnerluse 
tunnustamist poliitiliste, sotsiaalsete, 
inim- ja kodanikuõigustena; väljendab 
heameelt selle üle, et järjest enam riike 
koostab õigusakte, milles austatakse 
õigust abielu, tsiviilpartnerluse ja 
lapsendamise kaudu perekonda luua, 
inimesi seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineerimata, ning kutsub komisjoni 
ja liikmesriike üles koostama 
ettepanekuid niisuguste ühenduste ja 
samasooliste perede vastastikuse 
tunnustamise kohta kogu ELis, et tagada 
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võrdne kohtlemine seoses töö, 
liikumisvabaduse, maksustamise ja 
sotsiaalkindlustusega, kaitstes perede ja 
laste sissetulekuid;

Or. en

Muudatusettepanek 356
Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, 
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. toetab igati komisjoni meetmete 
loetelu LGBTI-inimeste võrdõiguslikkuse 
edendamiseks ja alates 2013. aastast 
kehtivaid suuniseid lesbide, geide, 
biseksuaalide, trans- ja intersooliste 
inimeste kõikide inimõiguste 
edendamiseks ja kaitsmiseks 
välistegevuses, mis on oluline osa ELi 
käimasolevatest pingutustest parandada 
LGBTI-inimeste inimõigusi kooskõlas 
2030. aasta kestliku arengu 
eesmärkidega; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles jätkama tööd 
LGBTI-inimeste inimõiguste kaitse ja 
edendamisega, tehes tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi 
mittekuuluvate riikidega, et võidelda 
diskrimineerimise ja inimõiguste 
rikkumiste vastu, ning toetama selliste 
õigusaktide ja poliitika väljatöötamist, mis 
kaitsevad LGBTI-inimeste inimõigusi 
kogu maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 357
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. toetab igati komisjoni meetmete 
loetelu LGBTI-inimeste võrdõiguslikkuse 
edendamiseks ja alates 2013. aastast 
kehtivaid suuniseid lesbide, geide, 
biseksuaalide, trans- ja intersooliste 
inimeste kõikide inimõiguste 
edendamiseks ja kaitsmiseks 
välistegevuses, mis on oluline osa ELi 
käimasolevatest pingutustest parandada 
LGBTI-inimeste inimõigusi kooskõlas 
2030. aasta kestliku arengu 
eesmärkidega; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles jätkama tööd 
LGBTI-inimeste inimõiguste kaitse ja 
edendamisega, tehes tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi 
mittekuuluvate riikidega, et võidelda 
diskrimineerimise ja inimõiguste 
rikkumiste vastu, ning toetama selliste 
õigusaktide ja poliitika väljatöötamist, mis 
kaitsevad LGBTI-inimeste inimõigusi 
kogu maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 358
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. toetab igati komisjoni meetmete 
loetelu LGBTI-inimeste võrdõiguslikkuse 
edendamiseks ja alates 2013. aastast 
kehtivaid suuniseid lesbide, geide, 
biseksuaalide, trans- ja intersooliste 
inimeste kõikide inimõiguste 
edendamiseks ja kaitsmiseks 
välistegevuses, mis on oluline osa ELi 
käimasolevatest pingutustest parandada 
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LGBTI-inimeste inimõigusi kooskõlas 
2030. aasta kestliku arengu 
eesmärkidega; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles jätkama tööd 
LGBTI-inimeste inimõiguste kaitse ja 
edendamisega, tehes tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi 
mittekuuluvate riikidega, et võidelda 
diskrimineerimise ja inimõiguste 
rikkumiste vastu, ning toetama selliste 
õigusaktide ja poliitika väljatöötamist, mis 
kaitsevad LGBTI-inimeste inimõigusi 
kogu maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 359
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. toetab igati komisjoni meetmete 
loetelu LGBTI-inimeste võrdõiguslikkuse 
edendamiseks ja alates 2013. aastast 
kehtivaid suuniseid LGBTI-inimeste 
kõikide inimõiguste edendamiseks ja 
kaitsmiseks välistegevuses, mis on oluline 
osa ELi käimasolevatest pingutustest 
parandada LGBTI-inimeste inimõigusi 
kooskõlas 2030. aasta kestliku arengu 
eesmärkidega; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles jätkama tööd 
LGBTI-inimeste inimõiguste kaitse ja 
edendamisega, tehes tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi 
mittekuuluvate riikidega, et võidelda 
diskrimineerimise ja inimõiguste 
rikkumiste vastu, ning toetama selliste 
õigusaktide ja poliitika väljatöötamist, mis 
kaitsevad LGBTI-inimeste inimõigusi 
kogu maailmas;

Or. en
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Muudatusettepanek 360
Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. avaldab kahetsust, et paljudes 
riikides on homoseksuaalsus endiselt 
kriminaalkorras karistatav ning mõnes 
nendest on selle eest ette nähtud 
surmanuhtlus; on veendunud, et tavad ja 
vägivallaaktid inimeste vastu, mida 
pannakse toime nende seksuaalse 
sättumuse tõttu, ei tohiks jääda 
karistamata ja need tuleb kaotada;

Or. en

Muudatusettepanek 361
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. väljendab heameelt ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni 
ratifitseerimise üle; kordab, kui tähtis on 
selle tõhus rakendamine nii liikmesriikide 
kui ka ELi institutsioonide poolt; rõhutab 
eelkõige vajadust integreerida üldise 
juurdepääsu põhimõte tõsiseltvõetavalt 
kõikidesse ELi asjaomastesse 
poliitikavaldkondadesse ja tagada puuetega 
inimeste õigused kõigis asjaomastes ELi 
poliitikavaldkondades;

23. väljendab heameelt ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni 
ratifitseerimise üle; kordab, kui tähtis on 
selle tõhus rakendamine nii liikmesriikide 
kui ka ELi institutsioonide poolt; rõhutab 
mittediskrimineerimise tähtsust ja 
vajadust integreerida üldise juurdepääsu 
põhimõte tõsiseltvõetavalt kõikidesse ELi 
asjaomastesse poliitikavaldkondadesse ja 
tagada puuetega inimeste õigused kõigis 
asjaomastes ELi poliitikavaldkondades;

Or. en
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Muudatusettepanek 362
Tudor Ciuhodaru

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. väljendab heameelt ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni 
ratifitseerimise üle; kordab, kui tähtis on 
selle tõhus rakendamine nii liikmesriikide 
kui ka ELi institutsioonide poolt; rõhutab 
eelkõige vajadust integreerida üldise 
juurdepääsu põhimõte tõsiseltvõetavalt 
kõikidesse ELi asjaomastesse 
poliitikavaldkondadesse ja tagada puuetega 
inimeste õigused kõigis asjaomastes ELi 
poliitikavaldkondades;

23. väljendab heameelt ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni 
ratifitseerimise üle; kordab, kui tähtis on 
selle tõhus rakendamine nii liikmesriikide 
kui ka ELi institutsioonide poolt; rõhutab 
eelkõige vajadust integreerida üldise 
juurdepääsu põhimõte tõsiseltvõetavalt 
kõikidesse ELi asjaomastesse 
poliitikavaldkondadesse ja tagada puuetega 
inimeste õigused kõigis ELi 
arengupoliitika valdkondades;

Or. ro

Muudatusettepanek 363
Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. väljendab heameelt ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni 
ratifitseerimise üle; kordab, kui tähtis on 
selle tõhus rakendamine nii liikmesriikide 
kui ka ELi institutsioonide poolt; rõhutab 
eelkõige vajadust integreerida üldise 
juurdepääsu põhimõte tõsiseltvõetavalt 
kõikidesse ELi asjaomastesse 
poliitikavaldkondadesse ja tagada puuetega 
inimeste õigused kõigis asjaomastes ELi 
poliitikavaldkondades;

23. väljendab heameelt ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni 
ratifitseerimise üle; kordab, kui tähtis on 
selle tõhus rakendamine nii liikmesriikide 
kui ka ELi institutsioonide poolt; rõhutab 
eelkõige vajadust integreerida üldise 
juurdepääsu põhimõte tõsiseltvõetavalt 
kõikidesse ELi asjaomastesse 
poliitikavaldkondadesse ja tagada puuetega 
inimeste õigused kõigis asjaomastes ELi 
poliitikavaldkondades; nõuab, et Euroopas 
loodaks ülemaailmne tipptasemel keskus, 
mis tegeleks puuetega inimeste 
tulevikukindlate ja ettevõtlusoskuste 
arendamisega;

Or. en
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Muudatusettepanek 364
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. väljendab heameelt ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni 
ratifitseerimise üle; kordab, kui tähtis on 
selle tõhus rakendamine nii liikmesriikide 
kui ka ELi institutsioonide poolt; rõhutab 
eelkõige vajadust integreerida üldise 
juurdepääsu põhimõte tõsiseltvõetavalt 
kõikidesse ELi asjaomastesse 
poliitikavaldkondadesse ja tagada puuetega 
inimeste õigused kõigis asjaomastes ELi 
poliitikavaldkondades;

23. väljendab heameelt ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni 
ratifitseerimise üle; kordab, kui tähtis on 
selle tõhus rakendamine nii liikmesriikide 
kui ka ELi institutsioonide poolt; rõhutab 
eelkõige vajadust integreerida üldise 
juurdepääsu põhimõte tõsiseltvõetavalt 
kõikidesse ELi asjaomastesse 
poliitikavaldkondadesse ja tagada puuetega 
inimeste õigused kõigis asjaomastes ELi 
poliitikavaldkondades; rõhutab, et puue ei 
võta inimeselt tema inimväärikust, mis 
tähendab, et riikidel on kohustus kaitsta 
puuetega inimesi enneaegse surma eest;

Or. en

Muudatusettepanek 365
Janina Ochojska

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. rõhutab vajadust luua mehhanism, 
mis põhineks puuetega inimesi toetaval 
positiivse diskrimineerimise süsteemil, kui 
tegemist on juurdepääsuga haridusele ja 
koolitusele, tervishoiule ja tööturule;

Or. pl

Muudatusettepanek 366
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Etnilised ja keelelised vähemused1a

rõhutab, et rahvusvähemuste 
kogukondadel on erivajadused, mistõttu 
tuleks edendada rahvusvähemuse hulka 
kuuluvate inimeste ja rahvusenamuse 
täielikku ja tõhusat võrdsust kõigis 
majandus-, sotsiaalse, poliitilise ja 
kultuurielu valdkondades; nõuab 
tungivalt, et EL jälgiks kogu 
laienemisprotsessi vältel tähelepanelikult 
vähemuste hulka kuuluvate isikute 
inimõigusi ja õigusi kaitsvate sätete 
rakendamist; rõhutab vajadust pöörata 
rohkem tähelepanu mitmele Euroopa 
Nõukogu ja ÜRO seiremehhanismidele 
ning tihedamale koostööle nende 
erinevate lepinguliste organitega, et 
suunata paremini nende uurimistulemusi 
ja kasutada nende valdkondlikke 
eriteadmisi; soovitab luua vähemuste 
õigustega tegeleva ombudsmani või 
eriraportööri ametikoha, kelle volitused 
hõlmavad vähemuste õiguste kaitset 
riikidesse tehtavate visiitide kaudu ning 
võimalust suhelda vähemuste 
esindajatega, et suurendada teadlikkust 
probleemidest ja anda soovitusi ka ELi 
liikmesriikidele; rõhutab, et etniliste või 
rahvusvähemuste hulka kuuluvaid isikuid 
ei tohi nende õiguste kasutamisel 
diskrimineerida: austada tuleks etniliste 
ja keelevähemuste kultuuri, traditsioone, 
ajalugu ja emakeelt; etnilistesse ja 
keelevähemustesse kuuluvatele inimestele 
tuleks tagada võimalus saada haridust 
oma emakeeles või õppida emakeelt eri 
haridustasanditel; leiab, et vähemuste 
tõhusa osalemise ergutamiseks ja 
võimaldamiseks avalikus elus tuleks neile 
tagada emakeele kasutamine 
haridussüsteemis, omavalitsustes, 
valimistel, konsultatsiooni- ja muudes 
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üldsuse osalemise protsessides; mõistab 
hukka igasuguse diskrimineerimise mis 
tahes põhjustel, vihakuriteod, vaenu 
õhutamise, vihakõne ja igasuguse etniliste 
ja rahvusvähemuste vastu suunatud 
sotsiaalse tõrjutuse, ning kutsub Euroopa 
Liitu üles selgelt hukka mõistma etniliste 
ja rahvusvähemuste hulka kuuluvate 
inimeste vastu suunatud hirmuteod ja 
nende eest karistama;
__________________
1a „Etnilised ja keelelised vähemused“ 
oleks uus alapealkiri alapealkirjade 
„Uued tehnoloogiad ja inimõigused“ ning 
„Sisserändajad ja pagulased“ vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Võitlus kastipõhise diskrimineerimisega

Or. en

Muudatusettepanek 368
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Heidi Hautala

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. mõistab hukka jätkuvad 
inimõiguste rikkumised, mis pannakse 
toime kastihierarhia ja kastipõhise 
diskrimineerimise all kannatavate 
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inimeste vastu, sh võrdsuse välistamise, 
juurdepääsu tõkestamise kohtusüsteemile 
ja tööhõivele, jätkuva segregatsiooni ja 
kastikuuluvusest tingitud piirangud seoses 
elementaarsete inimõiguste ja 
inimarenguga; tunneb tõsist muret seoses 
kastikuuluvusega seotud vägivaldsete 
rünnakutega puutumatute vastu ning 
karistamatu institutsioonilise 
diskrimineerimisega; kordab oma 
üleskutset ELi poliitika arendamiseks 
seoses diskrimineerimisega kasti 
kuuluvuse alusel ja kutsub ELi üles 
kasutama oma kaubandus-, arengu- ja 
välispoliitikas igat võimalust, et avalikult 
ja eraviisiliselt tegeleda ELi tõsise 
kastipõhise diskrimineerimise 
probleemiga, ning aktiivselt toetama 
valitsusväliste organisatsioonide, nagu 
rahvusvaheline puutumatute solidaarsuse 
võrgustik, esitatud taotlusi ÜRO 
nõuandvale organile, keskendudes 
kastipõhisele diskrimineerimisele ning 
muudele töö ja päritolu alusel 
diskrimineerimise vormidele; kordab oma 
üleskutset ELile ja selle liikmesriikidele 
suurendada pingutusi ja toetada algatusi 
ÜRO ja delegatsioonide tasandil 
kastipõhise diskrimineerimise 
kõrvaldamiseks: algatused peaksid 
hõlmama konkreetsete näitajate, 
liigendatud andmete ja erimeetmete 
edendamist, et võidelda kastisüsteemiga 
2030. aasta kestliku arengu eesmärkide 
elluviimisel ja järelevalves, päritolulist 
diskrimineerimist käsitleva uue ÜRO 
suunisvahendi järgimist ning riikide 
toetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 369
Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. võtab suure murega teadmiseks 
kastikuuluvuse alusel diskrimineerimise 
ulatuse ja tagajärjed ning kastikuuluvuse 
alusel toimuvate inimõiguste rikkumiste 
põlistamise, k.a õigussüsteemile või tööle 
juurdepääsu keelamine, jätkuv 
segregatsioon, vaesus ja 
häbimärgistamine; nõuab, et võetaks 
vastu ELi vahend kastikuuluvuse alusel 
diskrimineerimise ennetamiseks ja 
kaotamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 370
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. kordab oma üleskutset ELi 
institutsioonidele ja liikmesriikidele 
suurendada pingutusi ja toetada algatusi 
kastipõhise diskrimineerimise 
kaotamiseks, näiteks peaksid sellised 
algatused hõlmama konkreetsete 
näitajate, liigendatud andmete ja 
erimeetmete edendamist, et võidelda 
kastisüsteemiga 2030. aasta kestliku 
arengu eesmärkide elluviimisel ja 
järelevalves, päritolulist diskrimineerimist 
käsitleva uue ÜRO suunisvahendi 
järgimist ning riikide toetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 371
Bert-Jan Ruissen
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. kutsub komisjoni, Euroopa 
välisteenistust ja ELi liikmesriike üles 
suurendama teadlikkust ja eraldama 
piisavalt vahendeid, et võidelda 
antisemitismi vastu kogu maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 372
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. on sügavalt mures Hiina valitsuse 
tõsiste ja süstemaatiliste inimõiguste 
rikkumiste pärast etniliste ja 
usukogukondade vastu, eelkõige 
hinnanguliselt 1-3 miljoni uiguuri 
massilise meelevaldse kinnipidamise 
pärast Xinjiangi Uiguuri autonoomse 
piirkonna kinnipidamislaagrites; nõuab 
tungivalt, et ELi institutsioonid 
rakendaksid täielikult oma kiireloomuliste 
resolutsioonide sätteid ning kaaluksid 
tõsiselt sihipäraste sanktsioonide 
kehtestamist, varade külmutamist ja muid 
konkreetseid meetmeid nende suhtes, kes 
vastutavad laagrisüsteemi loomise ja 
rakendamise eest; nõuab tungivalt, et 
komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja jätkaks selle küsimuse 
käsitlemist oma kolleegidega Hiina 
valitsuses kahe- ja mitmepoolsete suhete 
raames ning nõuaks jätkuvalt 
kinnipidamislaagrite sulgemist;

Or. en
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Muudatusettepanek 373
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 b. on sügavalt mures põlisrahvaste 
ulatusliku ja süstemaatilise 
diskrimineerimise ja tagakiusamise pärast 
kogu maailmas, sealhulgas 
tagakiusamine, inimõiguste kaitsjate 
meelevaldne vahistamine ja tapmine, 
sunniviisiline ümberasustamine, 
maahõivamine ning äriühingute poolt 
toime pandud õigusrikkumised; märgib, et 
enamik põlisrahvastest elab allpool 
vaesuspiiri ning nende osatähtsus 
poliitilistes organites ja otsuste tegemisel 
on väike või olematu;

Or. en

Muudatusettepanek 374
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. nõuab tungivalt, et EL ja 
liikmesriigid võtaksid meetmeid, et 
põlisrahvaste õigusi täiel määral 
tunnustada, kaitsta ja edendada; kutsub 
riike üles ratifitseerima ILO 
konventsiooni nr 169 (põlisrahvaste ja 
hõimurahvaste kohta) sätted;

Or. en
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Muudatusettepanek 375
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 b. kutsub kõiki riike, eelkõige ELi ja 
liikmesriike, üles kaasama põlisrahvad ja 
maakogukonnad otsustamisprotsessi 
seoses kliimamuutuste vastu võitlemise 
strateegiatega, mis peaks hõlmama ka 
juhtumeid, kus kliimamuutustest tulenev 
korvamatu kahju võib sundida nad 
rändama ja põhjustada nende kahekordse 
diskrimineerimise keskkonnatingimuste 
pärast ümberasumise ja põlisrahva sekka 
kuulumise tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 376
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Usu- ja veendumusvabadus Mõtte-, südametunnistuse, usu- ja 
veendumusvabadus

Or. en

Muudatusettepanek 377
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
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kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

kaitseksid usu- ja veendumusvabadust 
läbipaistval, sõltumatul ja erapooletul 
viisil ning käivitaksid dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste, 
humanistlike ja filosoofiliste liikumiste 
esindajatega, et hoida ära kõik 
vägivallaaktid ning isikute 
diskrimineerimine filosoofilise arvamuse, 
mõtte-, südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt usu- ja veendumusvabaduse 
edendamisega väljaspool ELi tegeleva ELi 
erisaadiku institutsioonilist mandaati, 
suutlikkust ja kohustusi, võttes arvesse 
Euroopa Parlamendi esitatud muudatusi 
(Usu- ja veendumusvabaduse edendamist 
kolmandates riikides käsitlevad ELi 
suunised ning ELi erisaadiku asjaomased 
volitused (2018/2155 (INI));

Or. fr

Muudatusettepanek 378
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid usu- ja veendumusvabadust 
läbipaistval, sõltumatul ja erapooletul 
viisil ning käivitaksid dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna, usuliste rühmituste, 
humanistlike ja filosoofiliste liikumiste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine filosoofilise 
arvamuse, mõtte-, südametunnistuse-, usu- 
ja veendumusvabaduse alusel; nõuab, et 
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koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

EL jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt usu- ja veendumusvabaduse 
edendamisega väljaspool ELi tegeleva ELi 
erisaadiku institutsioonilist mandaati, 
suutlikkust ja kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 379
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust, rakendaksid 
täielikult usu- ja veendumusvabaduse 
edendamist ja kaitsmist käsitlevaid ELi 
suuniseid ning edendaksid dialoogi riikide 
ning kodanikuühiskonna, kirikute, 
usukogukondade ja -ühenduste ning 
muude usuliste rühmituste esindajatega, et 
hoida ära vägivallaaktid, tagakiusamine, 
sallimatus ning isikute diskrimineerimine 
mõtte-, südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid narratiive; tuletab nõukogule 
ja komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt usu- ja veendumusvabaduse 
edendamisega väljaspool ELi tegeleva ELi 
erisaadiku institutsioonilist mandaati, 
suutlikkust ja kohustusi; kutsub komisjoni, 
Euroopa välisteenistust ja liikmesriike 
üles edendama ja kaitsma usu- ja 
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veendumusvabaduse väljendusena 
põhiõigust keelduda sõjaväeteenistusest 
oma veendumuste tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 380
Bert-Jan Ruissen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
süvalaiendaksid usu- ja 
veendumusvabadust, võttes arvesse, et 
ligikaudu kolm neljandikku maailma 
rahvastikust elab riikides, kus usundi 
järgimine on väga või äärmiselt piiratud; 
nõuab tungivalt toetusalgatuste 
koordineerimist, religioonidevahelist 
dialoogi ja rõhuasetust kolmandate riikide 
kohalike usutegelaste paindlikule 
rahastamisele, et hoida ära vägivallaaktid 
ja isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt usu- ja veendumusvabaduse 
edendamisega väljaspool ELi tegeleva ELi 
erisaadiku institutsioonilist mandaati, 
suutlikkust ja kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 381
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid rohkem usu- ja 
veendumusvabadust, sealhulgas õigust 
usku ja veendumusi muuta, 
usutunnistusest ja veendumustest loobuda 
või usku mitte omada, ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel, ning 
palverändurite õigust pääseda püha- ja 
usuga seotud paikadesse, ilma et neid 
rahvuse, rassilise või etnilise päritolu, 
puude, soo ja seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineeritaks; palub ELil jätkata 
liitude loomist ja tugevdada koostööd 
paljude riikide, piirkondlike ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide ning 
kodanikuühiskonnaga, et saavutada usu- 
ja veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt usu- ja veendumusvabaduse 
edendamisega väljaspool ELi tegeleva ELi 
erisaadiku institutsioonilist mandaati, 
suutlikkust ja kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 382
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja ELi liikmesriigid 
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kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

kaitseksid rohkem mõtte-, 
südametunnistuse, usu- ja 
veendumusvabadust, sh vabadust uskuda 
või mitte uskuda, valitud usku järgida või 
mitte järgida, ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; on seetõttu 
veendunud, et õigust usust taganeda ja 
omada ateistlikke seisukohti tuleb 
religioonide- ja kultuuridevaheliste 
dialoogide kaudu tingimusteta tugevdada; 
mõistab hukka usuküsimuse 
ärakasutamise paljudes riikides; palub 
ELil jätkata liitude loomist ja tugevdada 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada mõtte-, 
südametunnistuse, usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt usu- ja veendumusvabaduse 
edendamisega väljaspool ELi tegeleva ELi 
erisaadiku institutsioonilist mandaati, 
suutlikkust ja kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 383
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonide- ja kultuuridevahelised 
dialoogid riikide ning kodanikuühiskonna, 
usuliste ja mitteusuliste rühmituste 
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südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt usu- ja veendumusvabaduse 
edendamisega väljaspool ELi tegeleva ELi 
erisaadiku institutsioonilist mandaati, 
suutlikkust ja kohustusi kooskõlas 
Euroopa Parlamendi resolutsiooniga usu- 
ja veendumusvabaduse edendamist 
kolmandates riikides käsitlevate ELi 
suuniste ning ELi erisaadiku asjaomaste 
volituste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 384
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust, sealhulgas õigust 
usku ja veendumusi muuta, 
usutunnistusest ja veendumustest loobuda 
või usku mitte omada, ning käivitaksid 
dialoogi riikide ning kodanikuühiskonna ja 
usuliste rühmituste esindajatega, et hoida 
ära vägivallaaktid ning isikute 
diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
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mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt usu- ja veendumusvabaduse 
edendamisega väljaspool ELi tegeleva ELi 
erisaadiku institutsioonilist mandaati, 
suutlikkust ja kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 385
Marc Tarabella, Maria Arena

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
dialoogi kirikute ning usukogukondade ja 
-ühenduste, aga ka filosoofiliste ja 
mitteusuliste organisatsioonidega, et 
hoida ära kõik vägivallaaktid ning 
diskrimineerimine, mis on suunatud 
mõtte-, südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse vastu; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada usu- 
ja filosoofiliste organisatsioonidega 
pidevalt konsulteerides usu- ja 
veendumusvabaduse edendamisega 
väljaspool ELi tegeleva ELi erisaadiku 
suutlikkust ja kohustusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 386
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et 
liikmesriigid jätkaksid liitude loomist ja 
tugevdaks koostööd paljude riikide ja 
piirkondlike organisatsioonidega, et 
saavutada usu- ja veendumusvabaduse 
valdkonnas positiivseid muutusi; tuletab 
nõukogule ja komisjonile meelde vajadust 
toetada piisavalt usu- ja 
veendumusvabaduse edendamisega 
väljaspool ELi tegeleva ELi erisaadiku 
institutsioonilist mandaati, suutlikkust ja 
kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 387
Peter van Dalen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
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veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; palub nõukogul ja 
komisjonil seetõttu tugevdada usu- ja 
veendumusvabaduse edendamisega 
väljaspool ELi tegeleva ELi erisaadiku 
institutsioonilist mandaati ning parandada 
selleks tööks ja sellega seotud 
kohustusteks vajalikku suutlikkust;

Or. nl

Muudatusettepanek 388
Bert-Jan Ruissen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

24. rõhutab, et kogu maailmas tuleb 
tagada usu- ja veendumusvabadus ning 
seda tingimusteta säilitada; nõuab 
tungivalt, et komisjon, Euroopa 
välisteenistus ja liikmesriigid kaitseksid 
tõhusamalt usu- ja veendumusvabadust 
ning käivitaksid religioonidevahelise 
dialoogi riikide ning kodanikuühiskonna ja 
usuliste rühmituste esindajatega, et hoida 
ära vägivallaaktid ning isikute 
diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt usu- ja veendumusvabaduse 
edendamisega väljaspool ELi tegeleva ELi 
erisaadiku institutsioonilist mandaati, 
suutlikkust ja kohustusi;
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Or. en

Muudatusettepanek 389
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
dialoogi riikide ning kodanikuühiskonna ja 
usuliste rühmituste esindajatega, et hoida 
ära vägivallaaktid ning isikute 
diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt usu- ja veendumusvabaduse 
edendamisega väljaspool ELi tegeleva ELi 
erisaadiku institutsioonilist mandaati, 
suutlikkust ja kohustusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 390
Željana Zovko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
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veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi, eelkõige 
konfliktipiirkondades, kus sellised 
rühmitused on kõige haavatavamad; 
tuletab nõukogule ja komisjonile meelde 
vajadust toetada piisavalt usu- ja 
veendumusvabaduse edendamisega 
väljaspool ELi tegeleva ELi erisaadiku 
institutsioonilist mandaati, suutlikkust ja 
kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 391
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; mõistab hukka 
usuvahetust keelavad ja pühaduseteotust 
käsitlevad seadused, millega tegelikult 
piiratakse usuvähemuste ning ateistide 
usu- ja veendumusvabadust või võetakse 
see täiesti ära; nõuab, et EL jätkaks liitude 
loomist ja tugevdaks koostööd paljude 
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piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

riikide ja piirkondlike organisatsioonidega, 
et saavutada usu- ja veendumusvabaduse 
valdkonnas positiivseid muutusi; tuletab 
nõukogule ja komisjonile meelde vajadust 
toetada piisavalt usu- ja 
veendumusvabaduse edendamisega 
väljaspool ELi tegeleva ELi erisaadiku 
institutsioonilist mandaati, suutlikkust ja 
kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 392
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt usu- ja veendumusvabaduse 
edendamisega väljaspool ELi tegeleva ELi 
erisaadiku institutsioonilist mandaati, 
suutlikkust ja kohustusi; rõhutab vajadust 
pöörata kogu maailmas erilist tähelepanu 
tagakiusatud kristlaste olukorrale, kes 
moodustavad valdava enamiku usulistest 
rühmitustest, keda ähvardab 
diskrimineerimine, vägivald ja surm;
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Or. en

Muudatusettepanek 393
Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist 
mandaati, suutlikkust ja kohustusi, et 
edendada usu- ja veendumusvabadust 
väljaspool ELi;

24. nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid 
kaitseksid tõhusamalt usu- ja 
veendumusvabadust ning käivitaksid 
religioonidevahelise dialoogi riikide ning 
kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste 
esindajatega, et hoida ära vägivallaaktid 
ning isikute diskrimineerimine mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL 
jätkaks liitude loomist ja tugevdaks 
koostööd paljude riikide ja piirkondlike 
organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas 
positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja 
komisjonile meelde vajadust toetada 
piisavalt usu- ja veendumusvabaduse 
edendamisega väljaspool ELi tegeleva ELi 
erisaadiku institutsioonilist mandaati, 
suutlikkust ja kohustusi, pikendades tema 
volitusi mitmele aastale ning seades sisse 
koostöösuhted kõigi asjaomaste ELi 
institutsioonidega; toetab täiel määral ELi 
praktikat etendada juhtrolli seoses usu- ja 
veendumusvabadust käsitlevate 
resolutsioonidega ÜRO Inimõiguste 
Nõukogus ja ÜRO Peaassambleel;

Or. en

Muudatusettepanek 394
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. väljendab sügavat muret selle 
pärast, et mõnes riigis karistatakse 
pühaduseteotust, usuvahetust või usust 
taganemist, muu hulgas 
surmanuhtlusega; rõhutab veel korda, et 
usu- ja veendumusvabadus hõlmab ka 
õigust mitte uskuda, õigust uskuda 
teistlikke, mitteteistlikke, agnostitsistlikke 
või ateistlikke seisukohti ja õigust usust 
taganeda;

Or. en

Muudatusettepanek 395
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. tunnistab usukogukondade ja -
rühmade õigust valida endale juhid ilma 
riigi sekkumiseta ning kooskõlas mõtte-, 
südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabadusega;

Or. en

Muudatusettepanek 396
Cristian-Silviu Buşoi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. kutsub usu- ja 
veendumusvabaduse edendamisega 
väljaspool ELi tegelevat ELi erisaadikut 
toetama kõiki jõupingutusi, et peatada 
Katari palverändurite diskrimineerimine, 
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kellel ei ole Pärsia lahe koostöönõukogus 
aset leidva kriisi tõttu võimalik teha 
palverännakut Mekasse (hadž);

Or. en

Muudatusettepanek 397
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. märgib murega, et kristlased on 
maailma suurim tagakiusatud 
usuvähemus; kutsub komisjoni üles 
osutama abi tagakiusatud kristlastest 
kogukondadele kogu maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 398
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. juhib tähelepanu maailma 
suurima tagakiusatava usuvähemuse, 
kristlaste kaitsmisele ning asjaolule, et 
kristlaste tagakiusamine on omandamas 
genotsiidi mõõtmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 399
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 b. juhib erilist tähelepanu kristlaste 
tagakiusamisele Lähis-Idas ja Aafrikas 
ning märgib, et Ühendkuningriigi 
välisministri Jeremy Hunti tellitud 
hiljutise aruande kohaselt on valdav 
enamus (80 %) tagakiusatud usklikest 
kristlased; väljendab lisaks muret, et kui 
sada aastat tagasi moodustasid kristlased 
20 % Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika 
elanikkonnast, siis praeguseks on nende 
osakaal langenud alla 4 %;

Or. en

Muudatusettepanek 400
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 b. tuletab meelde, et kiriku ja riigi 
lahusus on kogu maailmas ja Euroopas 
oluline põhiseaduslik juhtmõte;

Or. en

Muudatusettepanek 401
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Ajakirjandusvabadus ja õigus teabele

Or. en
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Muudatusettepanek 402
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. Sõna- ja meediavabadus
tuletab meelde, et sõna- ja meediavabadus 
soodustavad pluralismi ja on 
demokraatliku ühiskonna vundamendi 
oluliseks osaks ning et ajakirjanikud 
peaksid saama vabalt oma kutsealal 
töötada, kartmata vastutuselevõtmist või 
vangistamist; nõuab, et EL ja selle 
liikmesriigid jälgiksid tõhusamalt mis 
tahes piiranguid sõnavabadusele (nii 
veebis kui väljaspool seda) ja meediale 
kolmandates riikides, mõistaksid selle 
kiiresti ja järjekindlalt hukka ning 
kasutaksid kõiki olemasolevaid 
diplomaatilisi võimalusi ja vahendeid 
selliste piirangute lõpetamiseks; mõistab 
hukka meediasaitide blokeerimise ning 
veebipõhistele sõnumitele juurdepääsu 
blokeerimise või piiramise, samuti paljude 
ajakirjanike ja blogipidajate inimõiguste 
rikkumise, vangistamise ja surma 2018. 
aastal, ning kutsub ELi üles tegema kõik 
selleks, et neid kaitsta; rõhutab, kui 
oluline on hukka mõista vihakõne ning 
vägivallale õhutamine internetis ja 
väljaspool seda ning nende vastu 
võidelda, kuna need kujutavad endast 
otsest ohtu õigusriigile;

Or. fr

Muudatusettepanek 403
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. nõuab tungivalt, et ELi eriesindaja 
pööraks erilist tähelepanu meedia 
vabaduse, sõltumatuse ja mitmekesisuse 
kaitsmisele kogu maailmas; toetab 
algatusi, mis aitavad eristada libauudiseid 
ja propagandistlikku valeinformatsiooni 
uudistest, mis on kogutud tõeliste ja 
sõltumatute ajakirjanike jõupingutuste 
tulemusel, näiteks ajakirjanduse 
usaldusalgatust; kutsub ELi institutsioone 
ja ELi liikmesriike üles mõistma hukka 
kõik ajakirjanike vaigistamiseks 
kasutatavad füüsilise või kohtuliku 
hirmutamise vahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 404
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. taunib asjaolu, et teabevabadus oli 
2018. aastal endiselt ohus; et Piirideta 
Ajakirjanike andmetel tapeti 80 
ajakirjanikku, 348 vangistati ja 60 rööviti; 
rõhutab veel kord, et sõnavabadus nii 
veebis kui ka väljaspool seda on äärmiselt 
tähtis, sest see edendab pluralismi; 
mõistab karmilt hukka ajakirjanike, 
sõltumatu meedia, blogijate ja rikkumisest 
teatajate ähvardamise, hirmutamise ja 
ründamise, samuti vihakõne, laimamist 
käsitlevad seadused ja vägivalla 
õhutamise, kuna need kujutavad endast 
ohtu õigusriigile ja väärtustele, mis 
tulenevad inimõigustest; tuletab meelde, 
et sõnavabadus on mis tahes 
demokraatliku ühiskonna vundament ja 
et seda saab piirata ainult erakordsetel 
põhjustel, järgides hoolikalt vajalikkuse ja 
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proportsionaalsuse põhimõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 405
Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Piinamine ja muu väärkohtlemine

Or. en

Muudatusettepanek 406
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. väljendab kahetsust, et paljudes 
riikides üle maailma rakendatakse 
jätkuvalt piinamist, ebainimlikku või 
alandavat kohtlemist ja surmanuhtlust, 
ning nõuab, et EL suurendaks oma 
jõupingutusi nendele tavadele lõpu 
tegemiseks; väljendab heameelt ELi 
piinamisvastase koordineerimisrühma 
loomise üle 2017. aastal; tervitab sellega 
seoses ELi õigusaktide ajakohastamist 
oma 29. novembri 2018. aasta 
seadusandliku resolutsiooniga, mis 
käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, 
mida on võimalik kasutada 
surmanuhtluse täideviimiseks, 
piinamiseks või muul ebainimlikul moel 
kohtlemiseks või karistamiseks; rõhutab, 
et Amnesty Internationali andmetel 
vähenes hukkamiste arv maailmas 31 % 
võrreldes 2017. aastaga; palub, et riigid, 
kes ei ole seda veel teinud, kehtestaksid 
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viivitamata surmanuhtlusele 
moratooriumi, mis on samm selle 
kaotamise suunas;

Or. en

Muudatusettepanek 407
Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. peab äärmiselt kahetsusväärseks, 
et paljudes riikides üle maailma 
rakendatakse jätkuvalt piinamist, 
ebainimlikku või alandavat kohtlemist ja 
surmanuhtlust, ning nõuab, et EL 
suurendaks oma jõupingutusi nendele 
tavadele lõpu tegemiseks; palub, et riigid, 
kes ei ole seda veel teinud, kehtestaksid 
viivitamata surmanuhtlusele 
moratooriumi, mis on samm selle 
kaotamise suunas; peab hädavajalikuks 
võidelda kinnipeetavate piinamise ja 
väärkohtlemise kõigi vormide, kaasa 
arvatud psühholoogilise piinamise vastu 
ning suurendada jõupingutusi, et tagada 
rahvusvahelise õiguse järgimine selles 
valdkonnas ja ohvritele hüvitise 
maksmine;

Or. en

Muudatusettepanek 408
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 b. tuletab meelde, et 2018. aastal viidi 
20 riigis läbi vähemalt 690 hukkamist, mis 
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kujutab 31 % suurust vähenemist 
võrreldes 2017. aastaga; väljendab muret 
arvukate süüdimõistmiste ja hukkamiste 
pärast põhjustel, mis ei vasta 
rahvusvahelist õigust rikkuvate raskete 
kuritegude määratlusele; palub, et riigid, 
kes ei ole seda veel teinud, kehtestaksid 
viivitamata surmanuhtlusele 
moratooriumi, mis on samm selle 
kaotamise suunas, ja kutsub ELi ja tema 
liikmesriike üles olema eriti valvsad nende 
riikide suhtes, kes ähvardavad oma 
õigusaktides või faktiliselt taastada 
surmanuhtluse;

Or. en

Muudatusettepanek 409
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 c. mõistab hukka piinamise, 
ebainimliku või alandava kohtlemise ja 
surmanuhtluse kasutamise paljudes 
riikides; on seisukohal, et tingimused 
vanglates ja nende olukord on mitmes 
riigis äärmiselt murettekitavad; peab 
hädavajalikuks võidelda kinnipeetavate 
mis tahes piinamise ja väärkohtlemise, sh 
psühholoogilise ravi vastu, ning 
suurendada jõupingutusi, et tagada 
rahvusvahelise õiguse austamine selles 
valdkonnas; tuletab meelde, et vangidele 
raviteenustele ja ravimitele juurdepääsu 
võimaldamisest keeldumine, eriti 
hepatiidi- või HIV-nakkusega isikute 
puhul, tähendab halba kohtlemist või 
isegi piinamist ning seega ohustatud 
isikute abist ilma jätmist;

Or. en
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Muudatusettepanek 410
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 b. leiab, et kinnipidamistingimused, 
sealhulgas raviteenuste ja ravimite 
kättesaadavus, ning vanglate olukord on 
mitmes riigis väga murettekitavad; peab 
hädavajalikuks võidelda kinnipeetavate 
füüsilise ja psühholoogilise piinamise ja 
väärkohtlemise kõigi vormide vastu ning 
suurendada jõupingutusi, et tagada 
rahvusvahelise õiguse järgimine selles 
valdkonnas ja ohvritele hüvitise 
maksmine;

Or. en

Muudatusettepanek 411
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 c. väljendab heameelt seoses 
läbivaadatud suunistega kolmandatele 
riikidele suunatud Euroopa Liidu 
poliitika kohta, mis käsitleb piinamist 
ning muud julma, ebainimlikku ja 
inimväärikust alandavat kohtlemist või 
karistamist; palub ELi liikmesriikidel 
integreerida piinamise ja muu 
väärkohtlemise vastased kaitsemeetmed 
kõikidesse oma tegevustesse ja 
poliitikameetmetesse;

Or. en

Muudatusettepanek 412
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 d. juhib tähelepanu sellele, kui 
oluline on veelgi tugevdada koostööd 
ÜRO mehhanismide, piirkondlike 
organite ja asjaomaste osalejatega, nagu 
Rahvusvaheline Kriminaalkohus, samuti 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
inimõiguste kaitsjatega võitluses 
piinamise ja muu väärkohtlemise vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 413
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 e. nõuab, et ELi liikmesriigid 
lõpetaksid viivitamata kauplemise 
piinamiseks ja surmanuhtluse 
täideviimiseks kasutatavate kaupadega 
kogu maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 414
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kinnitab veel kord, et kõikide, nii 
riigisiseselt kui ka piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute tegevus peab olema täielikult 
kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste 
standarditega; rõhutab vajadust luua 

25. kinnitab veel kord, et kõikide, nii 
riigisiseselt kui ka piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute tegevus peab olema täielikult 
kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste ja 
keskkonnastandarditega; rõhutab vajadust 
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instrument, et reguleerida rahvusvahelises 
inimõigustealases õiguses rahvusvaheliste 
korporatsioonide ja muude ettevõtete 
tegevust; tuletab kõigile riikidele meelde 
ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid ning kutsub neid ELi 
liikmesriike, kes ei ole veel vastu võtnud 
äritegevuse ja inimõiguste riiklikke 
tegevuskavasid, tegema seda võimalikult 
kiiresti;

luua instrument, et reguleerida 
rahvusvahelises inimõigustealases õiguses 
rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude 
ettevõtete tegevust; toonitab, et paljud 
Euroopa ettevõtted on seotud tõsiste 
inimõiguste rikkumiste ja 
keskkonnaseisundi halvenemisega, nagu 
sunniviisiline töö, laste töö, maa 
hõivamine ja toksiline reostus; kutsub 
komisjoni üles esitama õigusakti 
ettepanekut ettevõtete inimõiguste ja 
keskkonnaalase hoolsuskohustuse kohta, 
et hoida ära kuritarvitusi nende 
ülemaailmses tegevuses ning parandada 
õiguskaitse kättesaadavust ohvrite jaoks; 
tuletab kõigile riikidele meelde ÜRO 
äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid 
ning kutsub neid ELi liikmesriike, kes ei 
ole veel vastu võtnud äritegevuse ja 
inimõiguste riiklikke tegevuskavasid, 
tegema seda võimalikult kiiresti; kutsub 
ELi ja selle liikmesriike üles 
konstruktiivselt toetama rahvusvahelistele 
korporatsioonidele ja muudele 
äriühingutele suunatud kohustusliku 
ÜRO instrumendi väljatöötamist seoses 
inimõigustega ning peab seda vajalikuks 
sammuks inimõiguste edendamisel ja 
kaitsmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 415
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Heidi Hautala

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kinnitab veel kord, et kõikide, nii 
riigisiseselt kui ka piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute tegevus peab olema täielikult 
kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste 
standarditega; rõhutab vajadust luua 

25. kinnitab veel kord, et kõikide, nii 
riigisiseselt kui ka piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute tegevus peab olema täielikult 
kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste 
standarditega; rõhutab vajadust luua 
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instrument, et reguleerida rahvusvahelises 
inimõigustealases õiguses rahvusvaheliste 
korporatsioonide ja muude ettevõtete 
tegevust; tuletab kõigile riikidele meelde 
ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid ning kutsub neid ELi 
liikmesriike, kes ei ole veel vastu võtnud 
äritegevuse ja inimõiguste riiklikke 
tegevuskavasid, tegema seda võimalikult 
kiiresti;

kohustuslik ELi mehhanism, et tagada 
kohustuste täitmine nende äriühingute 
poolt, ning luua instrument, et reguleerida 
rahvusvahelises inimõigustealases õiguses 
rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude 
ettevõtete tegevust; seoses sellega kutsub 
ELi ja liikmesriike veel kord üles osalema 
konstruktiivselt hargmaiste ettevõtete ja 
muude äriühingute ÜRO 
valitsustevahelises töörühmas; rõhutab, et 
kõigi riikide, sealhulgas ELi 
liikmesriikide jaoks on ülioluline 
rakendada ÜRO äritegevuse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtteid, eelkõige 
seoses kolmanda sambaga, milles 
käsitletakse juurdepääsu 
õiguskaitsevahenditele; kutsub neid ELi 
liikmesriike, kes ei ole veel vastu võtnud 
äritegevuse ja inimõiguste riiklikke 
tegevuskavasid, tegema seda võimalikult 
kiiresti; kutsub komisjoni üles looma 
institutsioonidevaheline äritegevuse ja 
inimõigustega tegeleva rakkerühma ning 
uurima ELi tasandil hoolsuskohustuse 
algatust;

Or. en

Muudatusettepanek 416
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kinnitab veel kord, et kõikide, nii 
riigisiseselt kui ka piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute tegevus peab olema täielikult 
kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste 
standarditega; rõhutab vajadust luua 
instrument, et reguleerida rahvusvahelises 
inimõigustealases õiguses rahvusvaheliste 
korporatsioonide ja muude ettevõtete 
tegevust; tuletab kõigile riikidele meelde 
ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid ning kutsub neid ELi 

25. kinnitab veel kord, et kõikide, nii 
riigisiseselt kui ka piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute tegevus peab olema täielikult 
kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste 
standarditega; tuletab meelde äriühingute 
kohustust tagada, et nende tegevus ja 
tarneahelad ei oleks seotud inimõiguste, 
sealhulgas keskkonna-, põlisrahvaste ja 
töötajate õiguste rikkumistega ega 
ähvarduste ja rünnakutega inimõiguste 
kaitsjate vastu; rõhutab vajadust luua 
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liikmesriike, kes ei ole veel vastu võtnud 
äritegevuse ja inimõiguste riiklikke 
tegevuskavasid, tegema seda võimalikult 
kiiresti;

siduva iseloomuga rahvusvaheline 
instrument, et reguleerida rahvusvahelises 
inimõigustealases õiguses rahvusvaheliste 
korporatsioonide ja muude ettevõtete 
tegevust; tuletab kõigile riikidele meelde 
ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid ning kutsub neid ELi 
liikmesriike, kes ei ole veel vastu võtnud 
äritegevuse ja inimõiguste riiklikke 
tegevuskavasid, tegema seda võimalikult 
kiiresti;

Or. en

Muudatusettepanek 417
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kinnitab veel kord, et kõikide, nii 
riigisiseselt kui ka piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute tegevus peab olema täielikult 
kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste 
standarditega; rõhutab vajadust luua 
instrument, et reguleerida rahvusvahelises 
inimõigustealases õiguses rahvusvaheliste 
korporatsioonide ja muude ettevõtete 
tegevust; tuletab kõigile riikidele meelde 
ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid ning kutsub neid ELi 
liikmesriike, kes ei ole veel vastu võtnud 
äritegevuse ja inimõiguste riiklikke 
tegevuskavasid, tegema seda võimalikult 
kiiresti;

25. kinnitab veel kord, et kõikide, nii 
riigisiseselt kui ka piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute tegevus peab olema täielikult 
kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste 
standarditega; rõhutab vajadust luua siduva 
iseloomuga instrument, et reguleerida 
rahvusvahelises inimõigustealases õiguses 
rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude 
ettevõtete tegevust; tuletab kõigile riikidele 
meelde ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid ning kutsub neid ELi 
liikmesriike, kes ei ole veel vastu võtnud 
äritegevuse ja inimõiguste riiklikke 
tegevuskavasid, tegema seda võimalikult 
kiiresti;

Or. en

Muudatusettepanek 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kinnitab veel kord, et kõikide, nii 
riigisiseselt kui ka piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute tegevus peab olema täielikult 
kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste 
standarditega; rõhutab vajadust luua 
instrument, et reguleerida rahvusvahelises 
inimõigustealases õiguses rahvusvaheliste 
korporatsioonide ja muude ettevõtete 
tegevust; tuletab kõigile riikidele meelde 
ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid ning kutsub neid ELi 
liikmesriike, kes ei ole veel vastu võtnud 
äritegevuse ja inimõiguste riiklikke 
tegevuskavasid, tegema seda võimalikult 
kiiresti;

25. kinnitab veel kord, et kõikide, nii 
riigisiseselt kui ka piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute tegevus peab olema täielikult 
kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste 
standarditega; rõhutab vajadust luua 
instrument, et reguleerida rahvusvahelises 
inimõigustealases õiguses rahvusvaheliste 
korporatsioonide ja muude ettevõtete 
tegevust; tuletab kõigile riikidele meelde 
ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid ning kutsub neid ELi 
liikmesriike, kes ei ole veel vastu võtnud 
äritegevuse ja inimõiguste riiklikke 
tegevuskavasid, tegema seda võimalikult 
kiiresti; kutsub erasektorit, eelkõige 
finants-, kindlustus- ja 
transpordiettevõtteid üles pakkuma oma 
teenuseid humanitaarabi andjatele, sh 
ELi sanktsioonidega hõlmatud 
piirkondades, järgides erandeid 
humanitaarabile ja ELi õigusaktides ette 
nähtud erandeid;

Or. en

Muudatusettepanek 419
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kinnitab veel kord, et kõikide, nii 
riigisiseselt kui ka piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute tegevus peab olema täielikult 
kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste 
standarditega; rõhutab vajadust luua 
instrument, et reguleerida rahvusvahelises 
inimõigustealases õiguses rahvusvaheliste 
korporatsioonide ja muude ettevõtete 
tegevust; tuletab kõigile riikidele meelde 
ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid ning kutsub neid ELi 

25. kinnitab veel kord, et kõikide, nii 
riigisiseselt kui ka piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute tegevus peab olema täielikult 
kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste 
standarditega; rõhutab vajadust luua 
instrument, et reguleerida rahvusvahelises 
inimõigustealases õiguses rahvusvaheliste 
korporatsioonide ja muude ettevõtete 
tegevust; tuletab kõigile riikidele meelde 
ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid ning kutsub neid ELi 
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liikmesriike, kes ei ole veel vastu võtnud 
äritegevuse ja inimõiguste riiklikke 
tegevuskavasid, tegema seda võimalikult 
kiiresti;

liikmesriike, kes ei ole veel vastu võtnud 
äritegevuse ja inimõiguste riiklikke 
tegevuskavasid, tegema seda võimalikult 
kiiresti; rõhutab vajadust parandada 
õiguskaitsevahendite kättesaadavust 
äriühingute omavoli ohvritele;

Or. en

Muudatusettepanek 420
Bettina Vollath

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 a. kutsub komisjoni üles esitama 
õigusakti ettepanekut äriühingute 
läbipaistvus- ja hoolsuskohustuste kohta 
inimõiguste ja keskkonnakaitse 
valdkonnas, milles kutsutaks äriühinguid 
üles austama oma ülemaailmsetes 
väärtusahelates ja operatsioonides 
inimõigusi ja keskkonda; rõhutab, et 
äriühingute rikkumiste ohvritel peab uue 
õigusakti alusel olema parem juurdepääs 
õiguskaitsevahenditele; märgib vajadust 
siduvate ELi õigusaktide järele, et tagada 
üksikisikute, kogukondade, töötajate, 
inimõiguste kaitsjate ja nende esindajate 
ning keskkonna kaitse;

Or. de

Muudatusettepanek 421
Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 a. rõhutab, et inimõiguste ja 
demokraatia põhimõtete, sealhulgas 
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rahvusvahelistes lepingutes sisalduvate 
inimõigusi käsitlevate tingimusklauslite 
rakendamise edendamist tuleb toetada 
kõikides ELi poliitikavaldkondades, millel 
on välismõõde, kaasa arvatud 
kaubanduspoliitika;

Or. en

Muudatusettepanek 422
Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 a. kinnitab veel kord ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse edendamise olulisust 
ning seda, kui tähtis on see, et Euroopa 
ettevõtetel on juhtiv roll äritegevuse ja 
inimõiguste rahvusvaheliste standardite 
edendamises; rõhutab, et inimõigus- ja 
ettevõtlusorganisatsioonide vaheline 
koostöö võimestab kohalikke osalejaid ja 
edendab kodanikuühiskonda;

Or. en

Muudatusettepanek 423
Bettina Vollath

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 b. nõuab, et kehtestataks 
hüvitamiskohustuse süsteem äriühingu 
sellise majandus- või äritegevuse korral, 
mis rikub põhilisi inimõigusi;

Or. de
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Muudatusettepanek 424
Bettina Vollath

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 c. rõhutab, et inimõigustega seotud 
hoolsustestid peaksid olema pidevad ning 
neid tuleks läbi viia nii aegsasti kui 
võimalik ja kindlasti siis, kui alustatakse 
uut äritegevust, sest inimõigustele 
avalduvad ohud võivad äriühingu 
äritegevuse arenemisel ja ärikeskkonna 
muutudes samuti muutuda; inimõigustele 
avalduvad ohud võivad töölepingute jt 
lepingute koostamisel suureneda või 
väheneda ning neid saab ettevõtete 
liitumisel või ülevõtmisel vältida;

Or. de

Muudatusettepanek 425
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 a. palub ELil tagada oma dialoogis 
kolmandate riikidega, eriti nendega, mis 
on seotud megaprojektidega, ja eriti kui 
neid rahastavad ELi investorid, pangad 
või abiprogrammid, et ametivõimudel 
oleks olemas või nad kehtestaksid selge ja 
siduva õigusraamistiku, mida 
eraõiguslikud militaar- ja 
julgeolekuettevõtted peavad järgima ning 
millest kinnipidamist jälgitakse 
korrapäraselt ja läbipaistvalt, sealhulgas 
koostöös kodanikuühiskonnaga;

Or. en
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Muudatusettepanek 426
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 b. kutsub üles tagama, et 
ühiskondliku protesti ja rahumeelse 
kogunemise õigusi austataks ka 
ulatuslikele majandusprojektidele 
vastuseisu kontekstis; mõistab hukka mis 
tahes piirangud ning nõuab, et riikides, 
kellega säilitatakse kaubandussuhteid, ei 
esineks korduvaid ega jätkuvaid tõsiseid 
politseikuritarvitusi ega võetaks vastu või 
rakendataks seadusi, mis piiravad või 
välistavad eelnimetatud õigusi;

Or. en

Muudatusettepanek 427
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 a. kutsub Euroopa 
Investeerimispanka (EIP) ja Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka 
(EBRD) üles tagama, et projektiarendajad 
täidaksid täiel määral oma sidusrühmade 
kaasamise kohustusi, nii et üldsuse 
sisuline kaasamine ja konsulteerimine 
toimuks kavandamis-, hindamis- ja 
järelevalveprotsessis, ning tugevdama 
järelevalvet kõigi enda poolt rahastatavate 
projektide üle, integreerima need kulud 
oma tegevuse planeerimisse alates 
projektitsükli algusest, samuti lisama 
kliendilepingutesse sanktsioonid puhuks, 
kui selliseid kaitsemeetmeid ei järgita või 
ignoreeritakse; kutsub ELi üles jälgima 
põhjalikumalt ELi poolt EIP ja EBRD 
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kaudu rahastatavaid tegevusi inimõiguste 
järgimise seisukohast ning tagama 
täieliku vastutuse nende rikkumiste eest;

Or. en

Muudatusettepanek 428
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 c. kutsub Euroopa 
Investeerimispanka (EIP) üles tagama 
kindlad kaitsemeetmed selleks, et 
projektiarendajad täidaksid täiel määral 
oma sidusrühmade kaasamise kohustusi, 
nii et üldsuse sisuline kaasamine ja 
konsulteerimine toimuks kavandamis-, 
hindamis- ja järelevalveprotsessis, ning 
tugevdama järelevalvet kõigi enda poolt 
rahastatavate projektide üle; integreerima 
need kulud oma tegevuse planeerimisse 
alates projektitsükli algusest, samuti 
lisama kliendilepingutesse sanktsioonid 
puhuks, kui selliseid kaitsemeetmeid ei 
järgita või ignoreeritakse; kutsub ELi üles 
jälgima põhjalikumalt EIP rahastatavaid 
tegevusi inimõiguste järgimise 
seisukohast ning tagama täieliku 
vastutuse nende rikkumiste eest;

Or. en

Muudatusettepanek 429
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 a. palub komisjonil luua koostöös 
Euroopa välisteenistusega raamistik 
Euroopa Investeerimispanga (EIP) 
väljaspool ELi tehtavate tehingute iga-
aastase aruandluse jaoks, järgides liidu 
välistegevuse üldpõhimõtteid, millele 
osutatakse Euroopa Liidu lepingu artiklis 
21 ning ELi inimõiguste ja demokraatia 
strateegilises raamistikus ja tegevuskavas; 
palub tungivalt komisjonil tagada, et EIP 
toetatavad projektid oleksid kooskõlas ELi 
inimõiguste poliitika ja kohustustega ning 
et oleks kehtestatud vastutusele võtmise 
mehhanismid EIP tegevusega seotud 
rikkumiste tõstatamiseks üksikisikute 
jaoks; palub, et EIP arendaks oma 
sotsiaalseid standardeid käsitlevat 
poliitikat ja muudaks selle inimõiguste 
poliitikaks pangandusvaldkonnas; nõuab 
inimõigustealaste võrdlusnäitajate 
lisamist oma projektide hindamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 430
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
kestlikku arengut ja head valitsemistava 
stimuleeriva erikorra (GSP+) soodustuste 
süsteem loob stiimulid 27 inimõigusi ja 
tööstandardeid käsitleva rahvusvahelise 
põhikonventsiooni tulemuslikuks 
rakendamiseks; tõdeb, et üleilmsed 
väärtusahelad aidatavad kaasa 
rahvusvahelise tööõiguse, keskkonna- ja 
sotsiaalsete standardite tugevdamisele 
ning kujutavad endast võimalust teha 
püsivaid edusamme, eelkõige 

välja jäetud
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arenguriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 431
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
kestlikku arengut ja head valitsemistava 
stimuleeriva erikorra (GSP+) soodustuste 
süsteem loob stiimulid 27 inimõigusi ja 
tööstandardeid käsitleva rahvusvahelise 
põhikonventsiooni tulemuslikuks 
rakendamiseks; tõdeb, et üleilmsed 
väärtusahelad aidatavad kaasa 
rahvusvahelise tööõiguse, keskkonna- ja 
sotsiaalsete standardite tugevdamisele ning 
kujutavad endast võimalust teha püsivaid 
edusamme, eelkõige arenguriikides;

26. kinnitab oma toetust inimõigusi 
käsitlevate klauslite süstemaatilisele 
integreerimisele ELi ja kolmandate riikide 
vahelistesse rahvusvahelistesse 
lepingutesse, muu hulgas kaubandus- ja 
investeerimislepingutesse; kutsub 
komisjoni üles järjepidevalt jälgima nende 
klauslite elluviimist ning esitama 
parlamendile korrapäraselt aruandeid 
inimõiguste austamise kohta 
partnerriikides; väljendab heameelt 
asjaolu üle, et kestlikku arengut ja head 
valitsemistava stimuleeriva erikorra 
(GSP+) soodustuste süsteem loob stiimulid 
27 inimõigusi ja tööstandardeid käsitleva 
rahvusvahelise põhikonventsiooni 
tulemuslikuks rakendamiseks; tõdeb, et 
üleilmsed väärtusahelad aidatavad kaasa 
rahvusvahelise tööõiguse, keskkonna- ja 
sotsiaalsete standardite tugevdamisele ning 
kujutavad endast võimalust teha püsivaid 
edusamme, eelkõige arenguriikides;

Or. fr

Muudatusettepanek 432
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
kestlikku arengut ja head valitsemistava 
stimuleeriva erikorra (GSP+) soodustuste 
süsteem loob stiimulid 27 inimõigusi ja 
tööstandardeid käsitleva rahvusvahelise 
põhikonventsiooni tulemuslikuks 
rakendamiseks; tõdeb, et üleilmsed 
väärtusahelad aidatavad kaasa 
rahvusvahelise tööõiguse, keskkonna- ja 
sotsiaalsete standardite tugevdamisele 
ning kujutavad endast võimalust teha 
püsivaid edusamme, eelkõige 
arenguriikides;

26. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
kestlikku arengut ja head valitsemistava 
stimuleeriva erikorra (GSP+) soodustuste 
süsteem loob stiimulid 27 inimõigusi ja 
tööstandardeid käsitleva rahvusvahelise 
põhikonventsiooni tulemuslikuks 
rakendamiseks; märgib, et tugevdatud ja 
tõhusad järelevalvemehhanismid võiksid 
suurendada 
kaubandussoodustussüsteemide 
võimendavat potentsiaali inimõiguste 
rikkumistele reageerimisel; kasutab 
võimalust määruse läbivaatamiseks, et 
hinnata paremini üldiste tariifsete 
soodustuste kava mõju inimõigustele ning 
tugevdada põhjuslikku seost antavate 
kaubanduseelistuste ja konkreetsetes 
sektorites või tarneahelate teatavates 
osades aset leidvate inimõiguste 
rikkumiste vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 433
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
kestlikku arengut ja head valitsemistava 
stimuleeriva erikorra (GSP+) soodustuste 
süsteem loob stiimulid 27 inimõigusi ja 
tööstandardeid käsitleva rahvusvahelise 
põhikonventsiooni tulemuslikuks 
rakendamiseks; tõdeb, et üleilmsed 
väärtusahelad aidatavad kaasa 
rahvusvahelise tööõiguse, keskkonna- ja 
sotsiaalsete standardite tugevdamisele ning 
kujutavad endast võimalust teha püsivaid 
edusamme, eelkõige arenguriikides;

26. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
kestlikku arengut ja head valitsemistava 
stimuleeriva erikorra (GSP+) soodustuste 
süsteem loob stiimulid 27 inimõigusi ja 
tööstandardeid käsitleva rahvusvahelise 
põhikonventsiooni tulemuslikuks 
rakendamiseks; tõdeb, et üleilmsed 
väärtusahelad aidatavad kaasa 
rahvusvahelise tööõiguse, keskkonna- ja 
sotsiaalsete standardite tugevdamisele ning 
kujutavad endast võimalust teha püsivaid 
edusamme, eelkõige arenguriikides ja 
kliimamuutuste tõttu ohustatumates 
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riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 434
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
kestlikku arengut ja head valitsemistava 
stimuleeriva erikorra (GSP+) soodustuste 
süsteem loob stiimulid 27 inimõigusi ja 
tööstandardeid käsitleva rahvusvahelise 
põhikonventsiooni tulemuslikuks 
rakendamiseks; tõdeb, et üleilmsed 
väärtusahelad aidatavad kaasa 
rahvusvahelise tööõiguse, keskkonna- ja 
sotsiaalsete standardite tugevdamisele ning 
kujutavad endast võimalust teha püsivaid 
edusamme, eelkõige arenguriikides;

26. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
kestlikku arengut ja head valitsemistava 
stimuleeriva erikorra (GSP+) soodustuste 
süsteem loob stiimulid 27 inimõigusi ja 
tööstandardeid käsitleva rahvusvahelise 
põhikonventsiooni tulemuslikuks 
rakendamiseks; tõdeb, et üleilmsed 
väärtusahelad aidatavad kaasa 
rahvusvahelise tööõiguse, keskkonna- ja 
sotsiaalsete standardite tugevdamisele ning 
kujutavad endast võimalust teha püsivaid 
edusamme, eelkõige arenguriikides ja 
kliimamuutuste tõttu ohustatumates 
riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 435
Peter van Dalen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
kestlikku arengut ja head valitsemistava 
stimuleeriva erikorra (GSP+) soodustuste 
süsteem loob stiimulid 27 inimõigusi ja 
tööstandardeid käsitleva rahvusvahelise 
põhikonventsiooni tulemuslikuks 
rakendamiseks; tõdeb, et üleilmsed 
väärtusahelad aidatavad kaasa 

26. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
kestlikku arengut ja head valitsemistava 
stimuleeriva erikorra (GSP+) soodustuste 
süsteem loob stiimulid 27 inimõigusi ja 
tööstandardeid käsitleva rahvusvahelise 
põhikonventsiooni tulemuslikuks 
rakendamiseks; tõdeb, et üleilmsed 
väärtusahelad aidatavad kaasa 



PE642.989v01-00 128/162 AM\1191416ET.docx

ET

rahvusvahelise tööõiguse, keskkonna- ja 
sotsiaalsete standardite tugevdamisele ning 
kujutavad endast võimalust teha püsivaid 
edusamme, eelkõige arenguriikides;

rahvusvahelise tööõiguse, keskkonna- ja 
sotsiaalsete standardite tugevdamisele ning 
kujutavad endast võimalust teha püsivaid 
edusamme, eelkõige arenguriikides; 
rõhutab, et väljaspool ELi asuvad riigid, 
kes saavad kasu GSP+ programmi alusel, 
peavad tegema edusamme kõikide 
inimõiguste, sealhulgas ka usuvabaduse 
vallas, ning ei saa lihtsalt eeldada, et 
GSP+ erikorda enam-vähem automaatselt 
pikendatakse;

Or. nl

Muudatusettepanek 436
Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
kestlikku arengut ja head valitsemistava 
stimuleeriva erikorra (GSP+) soodustuste 
süsteem loob stiimulid 27 inimõigusi ja 
tööstandardeid käsitleva rahvusvahelise 
põhikonventsiooni tulemuslikuks 
rakendamiseks; tõdeb, et üleilmsed 
väärtusahelad aidatavad kaasa 
rahvusvahelise tööõiguse, keskkonna- ja 
sotsiaalsete standardite tugevdamisele ning 
kujutavad endast võimalust teha püsivaid 
edusamme, eelkõige arenguriikides;

26. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
kestlikku arengut ja head valitsemistava 
stimuleeriva erikorra (GSP+) soodustuste 
süsteem loob stiimulid 27 inimõigusi ja 
tööstandardeid käsitleva rahvusvahelise 
põhikonventsiooni tulemuslikuks 
rakendamiseks; tõdeb, et üleilmsed 
väärtusahelad aidatavad kaasa 
rahvusvahelise tööõiguse, keskkonna- ja 
sotsiaalsete standardite tugevdamisele ning 
kujutavad endast võimalust teha püsivaid 
edusamme, eelkõige arenguriikides; kutsub 
komisjoni üles vaatama läbi ja jälgima 
paremini kestlikku arengut ja head 
valitsemistava stimuleeriva erikorra 
kavasid, tagamaks, et toetust saavad riigid 
järgivad inimõiguste standardeid;

Or. en

Muudatusettepanek 437
Miguel Urbán Crespo
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. rõhutab asjaolu, et 
vabakaubanduslepingutesse kolmandate 
riikidega ei ole suudetud integreerida 
inimõigusi käsitlevaid klausleid, mistõttu 
need lepingud on isegi põhjustanud 
majanduslike ja sotsiaalsete põhiõiguste 
rikkumisi, sealhulgas asjaomaste elanike 
vaesumist ja loodusvarade hõivamist 
rahvusvaheliste ettevõtete poolt; peab 
lisaks vajalikuks eelkontrollimehhanisme 
enne raamlepingu sõlmimist, mis 
muudavad sõlmimise lepingu põhiliseks 
osaks, samuti järelkontrollimehhanisme, 
millega jälgitakse nimetatud klauslite 
konkreetseid rikkumisi kuni lepingu 
peatamiseni; on seisukohal, et peale 
nende klauslite on ka vaja rajada uutel 
alustel koostöö, mis võimaldaks 
kolmandate riikide elanike vajadustele 
vastavat majanduslikku ja sotsiaalset 
arengut;

Or. en

Muudatusettepanek 438
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. väljendab heameelt seoses 
vastutustundliku ettevõtluse sõltumatu 
ombudsmani ametikoha loomisega 
Kanadas, kellele on antud volitused 
uurida väiteid inimõiguste rikkumiste 
kohta, mis on seotud Kanada ettevõtete 
tegevusega välismaal; nõuab, et EL ja 
liikmesriigid kaaluksid selle julgustava 
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algatuse ülevõtmist;

Or. en

Muudatusettepanek 439
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. rõhutab, kui oluline on töötada 
välja ELi strateegia uute tehnoloogiate, 
näiteks tehisintellekti kasutusele võtmiseks 
inimeste teenistuses ning tegeleda uute 
tehnoloogiate võimaliku ohuga 
inimõigustele, sealhulgas massijärelevalve, 
libauudised, väärinfo ja tehisintellekti 
kuritarvitamine, ning leida õige tasakaal 
inimõiguste ja muude õiguspäraste 
kaalutluste vahel, nagu julgeolek või 
võitlus kuritegevuse, terrorismi ja 
äärmusluse vastu;

27. rõhutab, kui oluline on töötada 
välja ELi strateegia uute tehnoloogiate, 
näiteks tehisintellekti kasutusele võtmiseks 
inimeste teenistuses ning tegeleda uute 
tehnoloogiate võimaliku ohuga 
inimõigustele, sealhulgas väärinfo, 
massiline jälgimine, libauudised, 
vihakõne, riiklikud piirangud ja 
tehisintellekti kuritarvitamine, ning leida 
õige tasakaal inimõiguste ja muude 
õiguspäraste kaalutluste vahel, nagu 
julgeolek või võitlus kuritegevuse, 
terrorismi ja äärmusluse vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 440
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Heidi Hautala

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. rõhutab, kui oluline on töötada 
välja ELi strateegia uute tehnoloogiate, 
näiteks tehisintellekti kasutusele võtmiseks 
inimeste teenistuses ning tegeleda uute 
tehnoloogiate võimaliku ohuga 
inimõigustele, sealhulgas massijärelevalve, 
libauudised, väärinfo ja tehisintellekti 

27. rõhutab, kui oluline on töötada 
välja ELi strateegia uute tehnoloogiate, 
näiteks tehisintellekti kasutusele võtmiseks 
inimeste teenistuses ning tegeleda uute 
tehnoloogiate võimaliku ohuga 
inimõigustele, sealhulgas massijärelevalve, 
väärinfo ja tehisintellekti kuritarvitamine, 
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kuritarvitamine, ning leida õige tasakaal 
inimõiguste ja muude õiguspäraste 
kaalutluste vahel, nagu julgeolek või 
võitlus kuritegevuse, terrorismi ja 
äärmusluse vastu;

rõhutades ka nimetatud tehnoloogiate 
kujutatavat ohtu inimõiguste kaitsjatele 
nende tegevuse kontrollimisel, piiramisel 
ja kahjustamisel, ning leida õige tasakaal 
inimõiguste, muu hulgas eraelu kaitse ja 
muude õiguspäraste kaalutluste vahel, nagu 
julgeolek või võitlus kuritegevuse, 
terrorismi ja äärmusluse vastu; kutsub ELi 
ja selle liikmesriike üles tagama 
inimõigustega seotud hoolsuskohustuse 
täieliku täitmise ning kontrollima 
nõuetekohaselt Euroopa 
jälgimistehnoloogia ja tehnilise abi 
eksporti; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles veenma kolmandate riikide valitsusi 
tühistama repressiivsed küberjulgeoleku 
ja terrorismivastase võitluse alased 
õigusaktid ja tavad;

Or. en

Muudatusettepanek 441
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. rõhutab, kui oluline on töötada 
välja ELi strateegia uute tehnoloogiate, 
näiteks tehisintellekti kasutusele võtmiseks 
inimeste teenistuses ning tegeleda uute 
tehnoloogiate võimaliku ohuga 
inimõigustele, sealhulgas massijärelevalve, 
libauudised, väärinfo ja tehisintellekti 
kuritarvitamine, ning leida õige tasakaal 
inimõiguste ja muude õiguspäraste 
kaalutluste vahel, nagu julgeolek või 
võitlus kuritegevuse, terrorismi ja 
äärmusluse vastu;

27. rõhutab, kui oluline on töötada 
välja ELi strateegia uute tehnoloogiate, 
näiteks tehisintellekti kasutusele võtmiseks 
inimeste teenistuses ning tegeleda uute 
tehnoloogiate võimaliku ohuga 
inimõigustele, sealhulgas massijärelevalve, 
libauudised, väärinfo ja tehisintellekti 
kuritarvitamine, ning leida õige tasakaal 
inimõiguste ja muude õiguspäraste 
kaalutluste vahel, nagu julgeolek või 
võitlus kuritegevuse, terrorismi ja 
äärmusluse vastu; peab murettekitavaks, et 
teatavat kahesuguse kasutusega 
küberjärelevalvetehnoloogiat kasutatakse 
üha rohkem inimõiguste kaitsjate, 
ajakirjanike ja poliitiliste vastaste vastu; 
tuletab sellega seoses meelde määrust 
(EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse 
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kahesuguse kasutusega kaupade 
kontrollimise kord, ning vajadust 
ajakohastada igal aastal selle I lisa, mis 
sisaldab kontrollitavate kaupade loetelu;

Or. fr

Muudatusettepanek 442
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. rõhutab, kui oluline on töötada 
välja ELi strateegia uute tehnoloogiate, 
näiteks tehisintellekti kasutusele võtmiseks 
inimeste teenistuses ning tegeleda uute 
tehnoloogiate võimaliku ohuga 
inimõigustele, sealhulgas massijärelevalve, 
libauudised, väärinfo ja tehisintellekti 
kuritarvitamine, ning leida õige tasakaal 
inimõiguste ja muude õiguspäraste 
kaalutluste vahel, nagu julgeolek või 
võitlus kuritegevuse, terrorismi ja 
äärmusluse vastu;

27. rõhutab, kui oluline on töötada 
välja ELi strateegia uute tehnoloogiate, 
näiteks tehisintellekti kasutusele võtmiseks 
inimeste teenistuses ning tegeleda uute 
tehnoloogiate võimaliku ohuga 
inimõigustele, sealhulgas massijärelevalve, 
libauudised, väärinfo ja tehisintellekti 
kuritarvitamine, ning leida õige tasakaal 
inimõiguste ja muude õiguspäraste 
kaalutluste vahel, nagu julgeolek või 
võitlus kuritegevuse, terrorismi ja 
äärmusluse vastu; rõhutab uuesti, et 
väljendusvabadus on nii veebis kui ka 
väljaspool seda väga tähtis, sest see 
soodustab pluralismi; toonitab, et 
väljendusvabaduse piiramine internetis 
või mujal, näiteks veebisisu eemaldamine, 
võib toimuda ainult erandkorras, seaduses 
ette nähtud juhtudel ja kohtu otsuse 
täideviimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 443
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles tagama inimõigustega seotud 
hoolsuskohustuse täieliku täitmise ning 
kontrollima nõuetekohaselt Euroopa 
järelevalvetehnoloogia ja tehnilise abi 
eksporti; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles veenma kolmandate riikide valitsusi 
kaotama repressiivsed küberjulgeoleku ja 
terrorismivastase võitluse alased 
õigusaktid ja tavad; on ka mures, et 
inimõigusi mitte austavate riikidega 
sõlmitakse järjest rohkem õigusalast ja 
politseikoostööd käsitlevaid lepinguid;

Or. en

Muudatusettepanek 444
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles tagama inimõigustega seotud 
hoolsuskohustuse täieliku täitmise ning 
kontrollima nõuetekohaselt Euroopa 
järelevalvetehnoloogia ja tehnilise abi 
eksporti; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles veenma kolmandate riikide valitsusi 
kaotama repressiivsed küberjulgeoleku ja 
terrorismivastase võitluse alased 
õigusaktid ja tavad;

Or. en

Muudatusettepanek 445
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. peab murettekitavaks digitaalse 
järelevalve üha sagedasemat kasutamist 
näiteks inimõiguste kaitsjate, ajakirjanike 
ja advokaatide ähvardamiseks, 
hirmutamiseks ja ründamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 446
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. tuletab meelde oma 27. veebruari 
2014. aasta resolutsiooni relvastatud 
droonide kasutamise kohta; väljendab 
tõsist muret relvastatud droonide 
kasutamise pärast väljaspool 
rahvusvahelist õigusraamistikku; kutsub 
ELi üles töötama kiiresti välja relvastatud 
droonide kasutamise õiguslikult siduva 
raamistiku, et liikmesriigid ei rikuks oma 
õiguslikke kohustusi ega paneks toime 
ebaseaduslikke sihipäraseid tapmisi ja ei 
võimaldaks ka teistel riikidel selliseid 
tapmisi toime panna; soovib samuti, et 
komisjon teavitaks parlamenti edaspidi 
põhjalikult ELi vahendite kasutamisest 
droonide ehitamisega seotud mis tahes 
teadus- ja arendusprojektide 
rahastamiseks; nõuab, et tulevaste 
droonide arendamise projektide puhul 
hinnataks nende mõju inimõigustele; 
nõuab tungivalt, et liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
keelustaks täisautonoomsete relvade 
(inimese osaluseta rünnakuid 
võimaldavad relvad) väljatöötamise, 
tootmise ja kasutamise;
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Or. en

Muudatusettepanek 447
Tudor Ciuhodaru

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. rõhutab, et valitsused, erasektor, 
kodanikuühiskond, akadeemilised ja 
tehnoloogiaringkonnad, sotsiaalpartnerid 
ja muud sidusrühmad peavad tegema 
tõhusat küberkoostööd, et tagada kõigile 
turvaline ja kaasav digitaalne tulevik 
kooskõlas rahvusvaheliste inimõigusi 
käsitlevate õigusaktidega ning 
julgeolekut, tehnoloogiat, kestlikku 
arengut ja diplomaatiat käsitlevate ÜRO 
sätete ja meetmetega;

Or. ro

Muudatusettepanek 448
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
selliste rändevoogude algpõhjustega nagu 
sõjad, konfliktid, tagakiusamine, 
ebaseadusliku rände võrgustikud, 
inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle 
piiri toimetamine ja kliimamuutused; 
kutsub üles tegelema pagulaskriisi 
välismõõtmega, sealhulgas leides 
konfliktidele jätkusuutlikud lahendused 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust arendades; rõhutab, et 
rännet ja pagulasi käsitlevate 

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
sihtriikide olukorda tõsiselt 
destabiliseerivate rändevoogude 
algpõhjustega, nagu islamiterrorism, sõjad, 
konfliktid, tagakiusamine, ebaseadusliku 
rände võrgustikud, inimkaubandus, 
inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine 
ja kliimamuutused; kutsub üles tegelema 
pagulaskriisi välismõõtmega, sealhulgas 
leides konfliktidele jätkusuutlikud 
lahendused, arendades asjaomaste 
kolmandate riikidega koostööd ja 
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ülemaailmsete kokkulepete rakendamine 
peab seega käima käsikäes ÜRO kestliku 
arengu tegevuskava aastani 2030 
rakendamisega, nagu on sätestatud 
strateegilistes arengueesmärkides, ning 
samuti suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

partnerlust;

Or. en

Muudatusettepanek 449
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
selliste rändevoogude algpõhjustega nagu 
sõjad, konfliktid, tagakiusamine, 
ebaseadusliku rände võrgustikud, 
inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle 
piiri toimetamine ja kliimamuutused; 
kutsub üles tegelema pagulaskriisi 
välismõõtmega, sealhulgas leides 
konfliktidele jätkusuutlikud lahendused 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust arendades; rõhutab, et 
rännet ja pagulasi käsitlevate 
ülemaailmsete kokkulepete rakendamine 
peab seega käima käsikäes ÜRO kestliku 
arengu tegevuskava aastani 2030 
rakendamisega, nagu on sätestatud 
strateegilistes arengueesmärkides, ning 
samuti suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
rändevoogude algpõhjustega; kutsub üles 
tegelema rändekriisi välismõõtmega, 
sealhulgas leides konfliktidele 
jätkusuutlikud lahendused, arendades 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust;

Or. en

Muudatusettepanek 450
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
selliste rändevoogude algpõhjustega nagu 
sõjad, konfliktid, tagakiusamine, 
ebaseadusliku rände võrgustikud, 
inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle 
piiri toimetamine ja kliimamuutused; 
kutsub üles tegelema pagulaskriisi 
välismõõtmega, sealhulgas leides 
konfliktidele jätkusuutlikud lahendused 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust arendades; rõhutab, et 
rännet ja pagulasi käsitlevate 
ülemaailmsete kokkulepete rakendamine 
peab seega käima käsikäes ÜRO kestliku 
arengu tegevuskava aastani 2030 
rakendamisega, nagu on sätestatud 
strateegilistes arengueesmärkides, ning 
samuti suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

28. rõhutab tungivat vajadust võtta 
kooskõlas üleilmse pagulasi käsitleva 
kokkuleppega tõeliselt sisulisi meetmeid, 
st:

a) leevendada vastuvõtvatele riikidele 
ja kogukondadele avalduvat survet;
b) parandada pagulaste iseseisvat 
toimetulekut;
c) laiendada juurdepääsu 
kolmandate riikide lahendustele;
d) toetada päritoluriikides selliste 
tingimuste loomist, mis võimaldavad 
ohutut ja väärikat tagasipöördumist;
e) nõuab, et EL ja liikmesriigid 
suurendaksid põgenikele antavat 
humanitaarabi;
f) nõuab, et EL ja liikmesriigid 
toetaksid pagulasi vastu võtvaid 
kogukondi rohkem, kui tavapäraste 
arenguprogrammide raames ette nähtud;

Or. en



PE642.989v01-00 138/162 AM\1191416ET.docx

ET

Muudatusettepanek 451
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
selliste rändevoogude algpõhjustega nagu 
sõjad, konfliktid, tagakiusamine, 
ebaseadusliku rände võrgustikud, 
inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle 
piiri toimetamine ja kliimamuutused; 
kutsub üles tegelema pagulaskriisi 
välismõõtmega, sealhulgas leides 
konfliktidele jätkusuutlikud lahendused 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust arendades; rõhutab, et rännet 
ja pagulasi käsitlevate ülemaailmsete 
kokkulepete rakendamine peab seega 
käima käsikäes ÜRO kestliku arengu 
tegevuskava aastani 2030 rakendamisega, 
nagu on sätestatud strateegilistes 
arengueesmärkides, ning samuti 
suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
sundrände põhjustega, nagu sõjad, 
konfliktid, tagakiusamine, inimkaubandus, 
inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine 
ja kliimamuutused; kutsub üles leidma 
konfliktidele jätkusuutlikud lahendused, 
arendades asjaomaste kolmandate 
riikidega koostööd ja partnerlust; on 
veendunud, et kolmandate riikidega 
tehtava koostöö üheks hädavajalikuks 
komponendiks on pagulasi ja inimõigusi 
käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide 
täitmine; rõhutab, et rännet ja pagulasi 
käsitlevate ülemaailmsete kokkulepete 
rakendamine peab seega käima käsikäes 
ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 
2030 rakendamisega, nagu on sätestatud 
strateegilistes arengueesmärkides, ning 
samuti suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse; kutsub nõukogu ja 
komisjoni üles looma 
varjupaigataotlejatele humanitaarviisade 
andmiseks eriotstarbelise koordineeritud 
menetluse;

Or. en

Muudatusettepanek 452
Željana Zovko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
selliste rändevoogude algpõhjustega nagu 
sõjad, konfliktid, tagakiusamine, 

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
rändevoogude algpõhjustega, nagu kodu- 
ja varisõjad, rahvustevahelised konfliktid, 
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ebaseadusliku rände võrgustikud, 
inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle 
piiri toimetamine ja kliimamuutused; 
kutsub üles tegelema pagulaskriisi 
välismõõtmega, sealhulgas leides 
konfliktidele jätkusuutlikud lahendused 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust arendades; rõhutab, et rännet 
ja pagulasi käsitlevate ülemaailmsete 
kokkulepete rakendamine peab seega 
käima käsikäes ÜRO kestliku arengu 
tegevuskava aastani 2030 rakendamisega, 
nagu on sätestatud strateegilistes 
arengueesmärkides, ning samuti 
suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

poliitiline või usuline tagakiusamine, 
ebaseadusliku rände võrgustikud, 
inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle 
piiri toimetamine ja kliimamuutused; 
kutsub üles tegelema pagulaskriisi 
välismõõtmega, sealhulgas leides 
konfliktidele jätkusuutlikud lahendused, 
arendades asjaomaste kolmandate 
riikidega koostööd ja partnerlust; rõhutab, 
et rännet ja pagulasi käsitlevate 
ülemaailmsete kokkulepete rakendamine 
peab seega käima käsikäes ÜRO kestliku 
arengu tegevuskava aastani 2030 
rakendamisega, nagu on sätestatud 
strateegilistes arengueesmärkides, ning 
samuti suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

Or. en

Muudatusettepanek 453
Hermann Tertsch

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
selliste rändevoogude algpõhjustega nagu 
sõjad, konfliktid, tagakiusamine, 
ebaseadusliku rände võrgustikud, 
inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle 
piiri toimetamine ja kliimamuutused; 
kutsub üles tegelema pagulaskriisi 
välismõõtmega, sealhulgas leides 
konfliktidele jätkusuutlikud lahendused 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust arendades; rõhutab, et rännet 
ja pagulasi käsitlevate ülemaailmsete 
kokkulepete rakendamine peab seega 
käima käsikäes ÜRO kestliku arengu 
tegevuskava aastani 2030 rakendamisega, 
nagu on sätestatud strateegilistes 
arengueesmärkides, ning samuti 
suurenenud investeeringutega 

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
rändevoogude algpõhjustega, nagu 
totalitaarne riigikord, diktatuur, türannia, 
sõjad, konfliktid, tagakiusamine, 
ebaseadusliku rände võrgustikud, 
inimkaubandus ja inimeste ebaseaduslik 
üle piiri toimetamine; kutsub üles tegelema 
pagulaskriisi välismõõtmega, sealhulgas 
leides konfliktidele jätkusuutlikud 
lahendused, arendades asjaomaste 
kolmandate riikidega koostööd ja 
partnerlust; rõhutab, et rännet ja pagulasi 
käsitlevate ülemaailmsete kokkulepete 
rakendamine peab seega käima käsikäes 
ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 
2030 rakendamisega, nagu on sätestatud 
strateegilistes arengueesmärkides, ning 
samuti suurenenud investeeringutega 
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arengumaadesse; arengumaadesse;

Or. es

Muudatusettepanek 454
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
selliste rändevoogude algpõhjustega nagu 
sõjad, konfliktid, tagakiusamine, 
ebaseadusliku rände võrgustikud, 
inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle 
piiri toimetamine ja kliimamuutused; 
kutsub üles tegelema pagulaskriisi 
välismõõtmega, sealhulgas leides 
konfliktidele jätkusuutlikud lahendused 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust arendades; rõhutab, et rännet 
ja pagulasi käsitlevate ülemaailmsete 
kokkulepete rakendamine peab seega 
käima käsikäes ÜRO kestliku arengu 
tegevuskava aastani 2030 rakendamisega, 
nagu on sätestatud strateegilistes 
arengueesmärkides, ning samuti 
suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
rändevoogude algpõhjustega, nagu sõjad, 
konfliktid, tagakiusamine, ebaseadusliku 
rände võrgustikud, inimkaubandus, 
inimeste ebaseaduslik üle piiri 
toimetamine, kliimamuutused ja vaesus, 
ning luua seaduslikud rändeteed ja -
kanalid ning hõlbustada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui see on võimalik; 
peab seetõttu oluliseks, et arengu ja 
koostöö vahendeid ei suunataks nende 
eesmärkide saavutamiselt mujale, näiteks 
piiride blokeerimisele ja kontrollimisele, 
mille käigus ei ole tagatud isegi 
inimõiguste täielik austamine; kutsub 
seetõttu üles tegelema pagulaskriisi 
välismõõtmega, leides konfliktidele 
jätkusuutlikud lahendused, arendades 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust; rõhutab, et rännet ja pagulasi 
käsitlevate ülemaailmsete kokkulepete 
rakendamine peab seega käima käsikäes 
ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 
2030 rakendamisega, nagu on sätestatud 
strateegilistes arengueesmärkides, ning 
samuti suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

Or. it

Muudatusettepanek 455
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
selliste rändevoogude algpõhjustega nagu 
sõjad, konfliktid, tagakiusamine, 
ebaseadusliku rände võrgustikud, 
inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle 
piiri toimetamine ja kliimamuutused; 
kutsub üles tegelema pagulaskriisi 
välismõõtmega, sealhulgas leides 
konfliktidele jätkusuutlikud lahendused 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust arendades; rõhutab, et rännet 
ja pagulasi käsitlevate ülemaailmsete 
kokkulepete rakendamine peab seega 
käima käsikäes ÜRO kestliku arengu 
tegevuskava aastani 2030 rakendamisega, 
nagu on sätestatud strateegilistes 
arengueesmärkides, ning samuti 
suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
rändevoogude algpõhjustega, nagu sõjad, 
konfliktid, tagakiusamine, ebaseadusliku 
rände võrgustikud, inimkaubandus, 
inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine 
ja kliimamuutused, ning töötada välja 
inimõiguste ja -väärikuse austamisel 
põhinevad kestvad lahendused; kutsub 
üles tegelema pagulaskriisi välismõõtmega, 
sealhulgas leides konfliktidele 
jätkusuutlikud lahendused, arendades 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust; rõhutab, et rännet ja pagulasi 
käsitlevate ülemaailmsete kokkulepete 
rakendamine peab seega käima käsikäes 
ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 
2030 rakendamisega, nagu on sätestatud 
strateegilistes arengueesmärkides, ning 
samuti suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse; kutsub ELi ja 
liikmesriike üles tagama kolmandatele 
riikidele rändealaseks koostööks 
eraldatud vahendite osas täieliku 
läbipaistvuse ja tagama, et sellest 
koostööst ei saa kasu inimõiguste 
rikkumisega seotud ametiasutused;

Or. fr

Muudatusettepanek 456
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
selliste rändevoogude algpõhjustega nagu 
sõjad, konfliktid, tagakiusamine, 
ebaseadusliku rände võrgustikud, 
inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle 

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
rändevoogude algpõhjustega, nagu sõjad, 
konfliktid, tagakiusamine, ebaseadusliku 
rände võrgustikud, inimkaubandus, 
inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine 
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piiri toimetamine ja kliimamuutused; 
kutsub üles tegelema pagulaskriisi 
välismõõtmega, sealhulgas leides 
konfliktidele jätkusuutlikud lahendused 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust arendades; rõhutab, et 
rännet ja pagulasi käsitlevate 
ülemaailmsete kokkulepete rakendamine 
peab seega käima käsikäes ÜRO kestliku 
arengu tegevuskava aastani 2030 
rakendamisega, nagu on sätestatud 
strateegilistes arengueesmärkides, ning 
samuti suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

ja kliimamuutused; kutsub üles tegelema 
pagulaskriisi välismõõtmega, sealhulgas 
leides konfliktidele jätkusuutlikud 
lahendused, arendades koostööd ja 
partnerlust kolmandate riikidega, kes 
järgivad inimõigusi ja pagulasi käsitlevaid 
rahvusvahelisi õigusakte; toonitab, kui 
tähtis on aidata kolmandatel riikidel, eriti 
päritolu- ja transiidiriikidel, parandada 
rände haldamise osana inimõigustega 
seotud tingimusi; rõhutab, et rännet ja 
pagulasi käsitlevate ülemaailmsete 
kokkulepete rakendamine peab seega 
käima käsikäes ÜRO kestliku arengu 
tegevuskava aastani 2030 rakendamisega, 
nagu on sätestatud strateegilistes 
arengueesmärkides, ning samuti 
suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

Or. en

Muudatusettepanek 457
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
selliste rändevoogude algpõhjustega nagu 
sõjad, konfliktid, tagakiusamine, 
ebaseadusliku rände võrgustikud, 
inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle 
piiri toimetamine ja kliimamuutused; 
kutsub üles tegelema pagulaskriisi 
välismõõtmega, sealhulgas leides 
konfliktidele jätkusuutlikud lahendused 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust arendades; rõhutab, et rännet 
ja pagulasi käsitlevate ülemaailmsete 
kokkulepete rakendamine peab seega 
käima käsikäes ÜRO kestliku arengu 
tegevuskava aastani 2030 rakendamisega, 
nagu on sätestatud strateegilistes 
arengueesmärkides, ning samuti 

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
rändevoogude algpõhjustega, nagu sõjad, 
konfliktid, tagakiusamine, ebaseadusliku 
rände võrgustikud, inimkaubandus, 
inimeste ebaseaduslik üle piiri 
toimetamine, majanduslik ebavõrdsus ja 
kliimamuutused; kutsub üles tegelema 
pagulaskriisi välismõõtmega, sealhulgas 
leides konfliktidele jätkusuutlikud 
lahendused, arendades asjaomaste 
kolmandate riikidega koostööd ja 
partnerlust; rõhutab, et rännet ja pagulasi 
käsitlevate ülemaailmsete kokkulepete 
rakendamine peab seega käima käsikäes 
ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 
2030 rakendamisega, nagu on sätestatud 
strateegilistes arengueesmärkides, ning 



AM\1191416ET.docx 143/162 PE642.989v01-00

ET

suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

samuti suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse; 

Or. en

Muudatusettepanek 458
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
selliste rändevoogude algpõhjustega nagu 
sõjad, konfliktid, tagakiusamine, 
ebaseadusliku rände võrgustikud, 
inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle 
piiri toimetamine ja kliimamuutused; 
kutsub üles tegelema pagulaskriisi 
välismõõtmega, sealhulgas leides 
konfliktidele jätkusuutlikud lahendused 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust arendades; rõhutab, et rännet 
ja pagulasi käsitlevate ülemaailmsete 
kokkulepete rakendamine peab seega 
käima käsikäes ÜRO kestliku arengu 
tegevuskava aastani 2030 rakendamisega, 
nagu on sätestatud strateegilistes 
arengueesmärkides, ning samuti 
suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
rändevoogude algpõhjustega, nagu sõjad, 
konfliktid, tagakiusamine, ebaseadusliku 
rände võrgustikud, inimkaubandus, 
inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine 
ja kliimamuutused; kutsub üles tegelema 
varjupaigakriisi välismõõtmega, 
sealhulgas leides konfliktidele 
jätkusuutlikud lahendused, arendades 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust; rõhutab, et rännet ja pagulasi 
käsitlevate ülemaailmsete kokkulepete 
rakendamine peab seega käima käsikäes 
ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 
2030 rakendamisega, nagu on sätestatud 
strateegilistes arengueesmärkides, ning 
samuti suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

Or. en

Muudatusettepanek 459
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
selliste rändevoogude algpõhjustega nagu 

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda 
rändevoogude algpõhjustega, nagu sõjad, 



PE642.989v01-00 144/162 AM\1191416ET.docx

ET

sõjad, konfliktid, tagakiusamine, 
ebaseadusliku rände võrgustikud, 
inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle 
piiri toimetamine ja kliimamuutused; 
kutsub üles tegelema pagulaskriisi 
välismõõtmega, sealhulgas leides 
konfliktidele jätkusuutlikud lahendused 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd 
ja partnerlust arendades; rõhutab, et 
rännet ja pagulasi käsitlevate 
ülemaailmsete kokkulepete rakendamine 
peab seega käima käsikäes ÜRO kestliku 
arengu tegevuskava aastani 2030 
rakendamisega, nagu on sätestatud 
strateegilistes arengueesmärkides, ning 
samuti suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

konfliktid, tagakiusamine, ebaseadusliku 
rände võrgustikud, inimkaubandus, 
inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine 
ja kliimamuutused; kutsub üles tegelema 
pagulaskriisi välismõõtmega, sealhulgas 
leides konfliktidele jätkusuutlikud 
lahendused, arendades asjaomaste 
kolmandate riikidega koostööd ja 
partnerlust; tunnistab sellega seoses, kui 
oluline on rakendada ÜRO kestliku 
arengu tegevuskava aastani 2030, nagu on 
sätestatud strateegilistes 
arengueesmärkides, ning teha seda 
käsikäes suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

Or. en

Muudatusettepanek 460
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. mõistab hukka inimeste 
hukkumise Vahemerel ning pagulaste ja 
rändajate inimõiguste rikkumised ja 
eiramised; peab kahetsusväärseks, et 
mõned pagulased ja rändajad on 
rahvusvahelist õigust, sh varjupaigaõigust 
rikkudes viidud piirile tagasi või saadetud 
välja kohtadesse, kus nende elu on ohus; 
mõistab hukka turvaliste sadamate 
sulgemise ning selliseid inimesi aitavate 
vabaühenduste ründamise, näiteks 
laimukampaaniad ja üha sageneva 
õigusliku tagakiusamise;

Or. en
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Muudatusettepanek 461
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. rõhutab, et ELi tasandil on vaja 
kiiresti välja töötada tugevam poliitika, et 
lahendada rändajate, pagulaste ja 
varjupaigataotlejatega seotud küsimused 
kooskõlas inimõigustega seotud 
rahvusvaheliste õigusaktide ja 
elementaarse inimväärikusega; palub, et 
EL ja liikmesriigid tagaksid 
humanitaarkoridorid ja annaksid 
humanitaarviisasid; rõhutab, et 
humanitaarabi ei tohiks kunagi käsitada 
kuriteona, eriti otsingu- ja 
päästeoperatsioonide kontekstis; palub, et 
ELi liikmesriigid kiidaksid heaks Dublini 
määruse läbivaatamise ning edendaksid 
tõelise koostöö ja koormuse õiglase 
jagamise vaimus ka seaduslikku rännet;

Or. en

Muudatusettepanek 462
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. rõhutab, et peamistes 
rahvusvahelistes inimõiguste alastes 
õigusaktides tunnustatakse kõikide 
inimeste, sealhulgas rändajate ja 
pagulaste õigusi, olenemata inimese 
õiguslikust seisundist, ning riigid on 
kohustatud neid õigusi (sh tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõtet) 
austama; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja EL tagaksid rände juhtimise käigus 
inimõiguste austamise; nõuab tungivalt, 
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et komisjon töötaks välja rände 
inimõigustepõhise käsituse ja kujundaks 
ELi vahendeid nii, et keelata ja pärssida 
süüdistuste esitamist nende inimeste ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
vastu, kes abistavad rändajaid 
humanitaarkaalutlustel;

Or. en

Muudatusettepanek 463
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. kordab ELile esitatud nõuet 
tagada, et kõik ELi-väliste riikidega 
sõlmitud rändealased koostöö- ja 
tagasivõtulepingud oleksid rangelt 
kooskõlas inimõigusi, pagulasi ja 
mereõigust käsitlevate rahvusvaheliste 
õigusaktidega ning eelkõige 
pagulasseisundi konventsiooniga; 
rõhutab vajadust kasutada nii 
eelhindamisi kui ka seiremehhanisme, et 
hinnata, millist mõju avaldab kolmandate 
riikidega rände vallas tehtav koostöö 
inimõigustele; kutsub ELi sellega seoses 
üles suurendama läbipaistvust ning 
tagama nende lepingute parlamentaarse 
kontrolli ja demokraatliku järelevalve; 
rõhutab vajadust lahutada arengukoostöö 
tagasivõtmise või rände juhtimise vallas 
tehtavast koostööst; rõhutab, et inimõigusi 
tuleb tähtsustada ja jälgida kõigis 
Frontexi ja EASO toimingutes;

Or. en

Muudatusettepanek 464
Miguel Urbán Crespo
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 b. kutsub liikmesriike üles austama 
tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 
põhimõtet, st mitte lubama tagasi- ja 
väljasaatmist riikidesse, kus inimese elu ja 
vabadus on ohus; rõhutab vajadust luua 
rändajate kaitse raamistikud, muu hulgas 
avades rändajatele turvalised ja 
seaduslikud rändeteed ning andes 
humanitaarviisasid;

Or. en

Muudatusettepanek 465
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. kutsub ELi üles kasutama 
kolmandate riikidega sõlmitud partnerlusi 
rahvusvahelise õiguse täitmiseks ning 
nõudma üheseltmõistetavalt ka riigisiseste 
põgenike inimõiguste austamist, osalema 
aktiivsemalt konfliktide ennetamises ning 
toetama ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku 
Ameti algatust kaotada 2024. aastaks 
kodakondsusetus nii ELis kui ka mujal;

Or. en

Muudatusettepanek 466
Miguel Urbán Crespo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28 c (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 c. kutsub ELi ja liikmesriike üles 
tagama täieliku läbipaistvuse kolmandate 
riikide poolt rändealaseks koostööks 
eraldatud vahendite osas ja tagama, et 
sellest koostööst ei saa otseselt või 
kaudselt kasu inimõiguste rikkumises 
osalevad julgeoleku-, politsei- ja 
kohtusüsteemid; palub, et EL ja 
liikmesriigid ei arvaks ametliku arenguabi 
hulka raha, mis on mõeldud pagulaste või 
rändajate vastuvõtmiseks või rändajate 
kontrollimise või tagasisaatmise 
poliitikale ega seoks selle valdkonna abi 
mingite tingimustega; mõistab eelkõige 
hukka selle, et teatavatele riikidele 
tagasivõtulepingutega antav abi on seotud 
kindlate tingimustega ning et selliseid 
läbirääkimisi peetakse üha sagedamini; 
nõuab kõikide tagasivõtulepingute ja 
nende üle peetavate läbirääkimiste 
peatamist inimõigusi mitteaustavate 
riikidega;

Or. en

Muudatusettepanek 467
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. Keskkonna- ja looduskatastroofid 
ning kliimamuutused
rõhutab, et ÜRO hinnangul on 
2050. aastaks palju keskkonnapõgenikke; 
tuletab meelde riikide ja muude 
vastutavate organite kohustusi ja 
ülesannet leevendada kliimamuutuste 
tagajärgi ning hoolitseda selle eest, et 
need ei kahjustaks inimõigusi; peab 
kiiduväärseks rahvusvahelisi jõupingutusi 
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edendada keskkonna- ja 
looduskatastroofide ning 
kliimamuutustega seotud küsimuste 
käsitlemist koos inimõigustega;

Or. fr

Muudatusettepanek 468
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 b. nõuab, et EL osaleks aktiivselt 
aruteludes mõiste „kliimapagulane“ üle, 
sh mõiste võimalikus õiguslikus 
määratlemises rahvusvahelises õiguses ja 
võimalikes õiguslikult siduvates 
rahvusvahelistes lepingutes;

Or. en

Muudatusettepanek 469
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 

välja jäetud
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üleminekust laienemis- ja 
naabruspoliitika raames, võivad aidata 
teha kindlaks parimad tavad, mida võiks 
kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 470
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; tuletab meelde, et 
kogemused ja õppetunnid, mis on saadud 
demokraatiale üleminekust laienemis- ja 
naabruspoliitika raames, võivad aidata teha 
kindlaks parimad tavad, mida võiks 
kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 471
Marco Zanni, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Thierry Mariani

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; tuletab meelde, et 
kogemused ja õppetunnid, mis on saadud 
demokraatiale üleminekust laienemis- ja 
naabruspoliitika raames, võivad aidata teha 
kindlaks parimad tavad, mida võiks 
kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

Or. fr

Muudatusettepanek 472
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide, erakondade, 
sõltumatu meedia, parlamentide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; nõuab, et raha 
eraldamine oleks läbipaistev ja et raha 
kasutamist asjaomaste toimingute jaoks 
jälgitaks; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
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ja tugevdamiseks kõikjal maailmas; üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas; peab 
nõukogu demokraatiateemaliste 
järelduste arutelusid kiiduväärseks, sest 
need tähistavad ELi demokraatia 
kindlustamise käsituse ajakohastamise ja 
tugevdamise algust, ja kutsub ELi 
liikmesriike üles eraldama Euroopa 
demokraatia rahastule rohkem raha;

Or. en

Muudatusettepanek 473
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide, erakondade, 
sõltumatu meedia, parlamentide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas; peab 
nõukogu demokraatiateemaliste 
järelduste arutelusid kiiduväärseks, sest 
need tähistavad ELi demokraatia 
kindlustamise käsituse ajakohastamise ja 
tugevdamise algust;
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Or. en

Muudatusettepanek 474
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist, kusjuures seda tuleks 
teha konteksti arvestaval viisil, võttes 
dialoogi ja partnerluse tugevdamise 
huvides arvesse asjaomaste kolmandate 
riikide kultuurilist ja riiklikku tausta; 
märgib sellega seoses positiivsena ära 
Euroopa demokraatia rahastu järjepideva 
tegevuse ELi ida- ja lõunanaabruses 
demokraatia edendamise ning põhiõiguste 
ja vabaduste austamise nimel; tuletab 
meelde, et kogemused ja õppetunnid, mis 
on saadud demokraatiale üleminekust 
laienemis- ja naabruspoliitika raames, 
võivad aidata teha kindlaks parimad tavad, 
mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 475
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
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inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; nõuab, et rahaliste 
vahendite läbipaistvaks eraldamiseks 
tehtaks rohkem jõupingutusi ning et raha 
kasutamist asjaomaste meetmete jaoks 
jälgitaks; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

Or. fr

Muudatusettepanek 476
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio 
Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar 
Köster, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; tuletab meelde, et 
inimõigused on 
demokratiseerimisprotsesside oluline 
nurgakivi; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
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demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 477
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; tuletab meelde, et 
inimõigused on 
demokratiseerimisprotsesside oluline 
nurgakivi; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 478
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Charles Goerens

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; tuletab meelde, et 
inimõigused on 
demokratiseerimisprotsesside oluline 
nurgakivi; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 479
Željana Zovko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse Lääne-
Balkanil ning ELi ida- ja lõunanaabruses 
Euroopa integreerimise ja demokraatia 
edendamise ning põhiõiguste ja vabaduste 
austamise nimel; tuletab meelde, et 
kogemused ja õppetunnid, mis on saadud 
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raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

demokraatiale üleminekust laienemis- ja 
naabruspoliitika raames, võivad aidata teha 
kindlaks parimad tavad, mida võiks 
kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 480
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; palub nõukogul kaaluda võimalust 
laiendada Euroopa demokraatia rahastu 
mandaati nii, et see hõlmaks ka Kesk- ja 
Ladina-Ameerika riike, ning eraldada 
selleks ka piisavad vahendid; tuletab 
meelde, et kogemused ja õppetunnid, mis 
on saadud demokraatiale üleminekust 
laienemis- ja naabruspoliitika raames, 
võivad aidata teha kindlaks parimad tavad, 
mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 481
Fabio Massimo Castaldo
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas; 
toonitab sellega seoses, et inimõiguste ja 
demokratiseerimise alane haridus on 
äärmiselt oluline vahend nende väärtuste 
kindlustamiseks nii Euroopa Liidus kui 
ka väljaspool seda;

Or. en

Muudatusettepanek 482
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 

29. rõhutab, et EL peaks jätkama 
demokraatlike ja tõhusate 
inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist 
nende püüdlustes edendada 
demokratiseerimist; märgib sellega seoses 
positiivsena ära Euroopa demokraatia 
rahastu järjepideva tegevuse ELi ida- ja 
lõunanaabruses demokraatia edendamise 
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ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

ning põhiõiguste ja vabaduste austamise 
nimel; tuletab meelde, et kogemused ja 
õppetunnid, mis on saadud demokraatiale 
üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika 
raames, võivad aidata teha kindlaks 
parimad tavad, mida võiks kasutada muude 
demokratiseerimisprotsesside toetamiseks 
ja tugevdamiseks kõikjal maailmas; 
toonitab sellega seoses, et haridus on 
inimõiguste ja demokratiseerimise 
seisukohast äärmiselt oluline vahend, sest 
see aitab kindlustada neid väärtusi nii 
Euroopa Liidus kui ka kaugemal;

Or. en

Muudatusettepanek 483
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 a. soovib, et EL töötaks välja liidu 
poliitikaraamistiku, milles määratakse 
kindlaks demokraatia toetamise Euroopa 
strateegia ning selle eesmärgid ja 
lähenemisviis, et muuta poliitika 
selgemaks; toonitab, kui tähtis on võtta 
ELi demokraatia toetamise programmide 
jaoks vastu konkreetsed 
rahastamiseeskirjad, võttes arvesse 
demokraatlike muutuste olemust; juhib 
tähelepanu vajadusele investeerida 
piisavatesse ressurssidesse, mis 
võimaldavad demokraatia toetamise 
programme ja poliitilisi prioriteete 
paremini koordineerida;

Or. en

Muudatusettepanek 484
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. kinnitab oma poolehoidu ELi 
jätkuvale valimisprotsesside toetamisele 
ning valimistega seotud abi osutamisele ja 
siseriiklike vaatlejate toetamisele; 
väljendab sellega seoses heameelt 
Euroopa Parlamendi demokraatia 
toetamise ja valimiste koordineerimise 
rühma töö üle ja toetab seda täielikult; 
tuletab meelde, kui olulised on 
valimisvaatlusmissiooni aruannete ja 
soovituste nõuetekohased järelmeetmed, 
kuna see on võimalus suurendada nende 
mõju ja tugevdada ELi toetust 
demokraatlikele standarditele asjaomastes 
riikides;

30. kinnitab oma poolehoidu ELi 
jätkuvale valimisprotsesside toetamisele 
ning valimistega seotud abi osutamisele ja 
siseriiklike vaatlejate toetamisele; tuletab 
meelde, kui olulised on 
valimisvaatlusmissiooni aruannete ja 
soovituste nõuetekohased järelmeetmed, 
kuna see on võimalus suurendada nende 
mõju ja tugevdada ELi toetust 
demokraatlikele standarditele asjaomastes 
riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 485
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. kinnitab oma poolehoidu ELi 
jätkuvale valimisprotsesside toetamisele 
ning valimistega seotud abi osutamisele ja 
siseriiklike vaatlejate toetamisele; 
väljendab sellega seoses heameelt Euroopa 
Parlamendi demokraatia toetamise ja 
valimiste koordineerimise rühma töö üle ja 
toetab seda täielikult; tuletab meelde, kui 
olulised on valimisvaatlusmissiooni 
aruannete ja soovituste nõuetekohased 
järelmeetmed, kuna see on võimalus 
suurendada nende mõju ja tugevdada ELi 
toetust demokraatlikele standarditele 
asjaomastes riikides;

30. kinnitab oma poolehoidu ELi 
jätkuvale valimisprotsesside toetamisele 
ning valimistega seotud abi osutamisele ja 
siseriiklike vaatlejate toetamisele; 
väljendab sellega seoses heameelt Euroopa 
Parlamendi demokraatia toetamise ja 
valimiste koordineerimise rühma töö üle ja 
toetab seda täielikult; tuletab meelde, kui 
olulised on valimisvaatlusmissiooni 
aruannete ja soovituste nõuetekohased 
järelmeetmed, kuna see on võimalus 
suurendada nende mõju ja tugevdada ELi 
toetust demokraatlikele standarditele 
asjaomastes riikides; nõuab tungivalt, et 
valimisprotsessi ajal etniliste ja 
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rahvusvähemuste esindajate vastu toime 
pandud jõhkrate tegude suhtes võetaks 
järelmeetmeid, ning ärgitab valitsusi 
nägema vähemuste esindajatele ette 
kvoodid, et tagada riikides 
demokraatlikud valimised;

Or. en

Muudatusettepanek 486
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. kinnitab oma poolehoidu ELi 
jätkuvale valimisprotsesside toetamisele 
ning valimistega seotud abi osutamisele ja 
siseriiklike vaatlejate toetamisele; 
väljendab sellega seoses heameelt Euroopa 
Parlamendi demokraatia toetamise ja 
valimiste koordineerimise rühma töö üle ja 
toetab seda täielikult; tuletab meelde, kui 
olulised on valimisvaatlusmissiooni 
aruannete ja soovituste nõuetekohased 
järelmeetmed, kuna see on võimalus 
suurendada nende mõju ja tugevdada ELi 
toetust demokraatlikele standarditele 
asjaomastes riikides;

30. kinnitab oma poolehoidu ELi 
jätkuvale valimisprotsesside toetamisele 
ning valimistega seotud abi osutamisele ja 
siseriiklike vaatlejate toetamisele; 
väljendab sellega seoses heameelt Euroopa 
Parlamendi demokraatia toetamise ja 
valimiste koordineerimise rühma töö üle ja 
toetab seda täielikult; tuletab meelde, kui 
olulised on valimisvaatlusmissiooni 
aruannete ja soovituste nõuetekohased 
järelmeetmed, kuna see on võimalus 
suurendada nende mõju ja tugevdada ELi 
toetust demokraatlikele standarditele 
asjaomastes riikides; rõhutab vajadust 
toetada demokraatiat kogu valimistsükli 
vältel selliste pikaajaliste ja paindlike 
programmide abil, milles võetakse arvesse 
demokraatlike muutuste olemust;

Or. en

Muudatusettepanek 487
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. kinnitab oma poolehoidu ELi 
jätkuvale valimisprotsesside toetamisele 
ning valimistega seotud abi osutamisele ja 
siseriiklike vaatlejate toetamisele; 
väljendab sellega seoses heameelt Euroopa 
Parlamendi demokraatia toetamise ja 
valimiste koordineerimise rühma töö üle ja 
toetab seda täielikult; tuletab meelde, kui 
olulised on valimisvaatlusmissiooni 
aruannete ja soovituste nõuetekohased 
järelmeetmed, kuna see on võimalus 
suurendada nende mõju ja tugevdada ELi 
toetust demokraatlikele standarditele 
asjaomastes riikides;

30. kinnitab oma poolehoidu ELi 
jätkuvale valimisprotsesside toetamisele 
ning valimistega seotud abi osutamisele ja 
siseriiklike vaatlejate toetamisele; 
väljendab sellega seoses heameelt Euroopa 
Parlamendi demokraatia toetamise ja 
valimiste koordineerimise rühma töö üle ja 
toetab seda täielikult; tuletab meelde, kui 
olulised on valimisvaatlusmissiooni 
aruannete ja soovituste nõuetekohased 
järelmeetmed, kuna see on võimalus 
suurendada nende mõju ja tugevdada ELi 
toetust demokraatlikele standarditele 
asjaomastes riikides; rõhutab vajadust 
toetada demokraatiat kogu valimistsükli 
vältel selliste pikaajaliste ja paindlike 
programmide abil, milles võetakse arvesse 
demokraatlike muutuste olemust;

Or. en


