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Lausuntoluonnos (PE 388.431v01-00)
Feleknas Uca
ihmisoikeusvuoropuhelujen toiminnasta ja ihmisoikeuksia koskevista kolmansien maiden 
kuulemisista
(2007/2001(INI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 1
Johdanto-osan A kappale (uusi)

A. ottaa huomioon, että naisten ja tyttölasten ihmisoikeudet sisältyvät kiinteästi ja 
erottamattomasti yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin, kuten Beijingin julistuksessa 
ja toimintaohjelmassa vuodelta 1995 vahvistettiin,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 2
1 kohta

1. vaatii, että naisten oikeudet olisi nähtävä ihmisoikeuksiin olennaisesti kuuluvana 
osana, ja kehottaa komissiota sisällyttämään naisten oikeuksien edistämisen ja 
suojelun erikseen mainiten ja järjestelmällisesti kaikkiin EU:n 
ihmisoikeusvuoropuheluihin ja ihmisoikeuksia koskeviin kuulemisiin kolmansien 
maiden kanssa; korostaa tässä yhteydessä, että on perustettava (poistetaan) läpinäkyvä 
mekanismi, jolla voidaan valvoa yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa tehtäviin EU:n 
sopimuksiin sisältyvää ihmisoikeuslauseketta erityisesti naisten oikeuksien osalta;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 3
1 kohta

1. palauttaa mieliin, että naisten oikeudet olisi nähtävä ihmisoikeuksiin olennaisesti 
kuuluvana osana, ja kehottaa komissiota sisällyttämään naisten oikeuksien edistämisen 
ja suojelun erikseen mainiten ja järjestelmällisesti kaikkiin EU:n 
ihmisoikeusvuoropuheluihin ja ihmisoikeuksia koskeviin kuulemisiin kolmansien 
maiden kanssa; korostaa tässä yhteydessä, että on perustettava naisten oikeudet 
huomioon ottava läpinäkyvä mekanismi, jolla voidaan valvoa yhteisön ulkopuolisten 
maiden kanssa tehtäviin EU:n sopimuksiin sisältyvää ihmisoikeuslauseketta, ja että on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, jos lauseketta rikotaan;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 4
1 a kohta (uusi)

1 a. palauttaa mieliin kansalaisyhteiskunnan merkityksen ihmisoikeuksien 
edistämisessä ja suosittaa, että kansalaisyhteiskunta olisi otettava täysin mukaan 
Euroopan unionin ja yhteisön ulkopuolisten maiden tällä alalla käymään 
vuoropuheluun;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Tarkistus 5
1 a kohta (uusi)

1 a. suosittaa, että neuvoston ja komission olisi asetettava etusijalle se, että kaikki YK:n 
yleiskokouksessa vuonna 1979 hyväksyttyyn kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevaan yleissopimukseen liittyvät varaumat poistetaan ja kaikki 
sopimusosapuolina olevat yhteisön ulkopuoliset maat ratifioivat sopimuksen 
valinnaisen pöytäkirjan; kehottaa neuvostoa ja komissiota edelleen kannustamaan 
yhteisön ulkopuolisia maita sisällyttämään naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-
arvon lainsäädäntöihinsä sekä takaamaan, että kyseisiä oikeuksia kunnioitetaan;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Tarkistus 6
1 b kohta (uusi)

1 b. suosittaa komissiolle, että sen olisi laadittava luettelo tuotteista, joiden WTO:n 
määrittelemien tuotanto- ja jalostusmenetelmien yhteydessä on esiintynyt 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa yleissopimuksessa sekä 
ihmisoikeussopimuksissa määriteltyä sukupuolisyrjintää, jotta voidaan perustaa 
tietokanta tuotteista ja merkeistä, joiden tuonti EU:hun voidaan mahdollisesti 
kieltää;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 7
2 kohta

2. suosittaa, että naisten oikeuksiin ja erityisesti kaikkien naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 
syrjinnän ja väkivallan muotojen torjuntaan, erityisesti perheväkivallan, 
pakkoavioliittojen ja kaikkiin tarkoituksiin tapahtuvan ihmiskaupan, naisten 
sukupuolielinten silpomisen (poistetaan) ja naismurhien vastaiseen toimintaan, olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisoikeusvuoropuheluissa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 8
2 kohta

2. suosittaa, että naisten oikeudet ja erityisesti kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän ja 
väkivallan muotojen sekä kaikkien vahingollisten perinteisten käytäntöjen torjunta,
myös naisten sukupuolielinten silpomisen, perheväkivallan ja naismurhien vastainen 
toiminta, olisi sisällytettävä erikseen mainiten ihmisoikeusvuoropuheluihin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 9
2 kohta

2. vaatii, että naisten oikeudet, erityisesti kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän ja 
väkivallan muotojen torjunta, myös naisten sukupuolielinten silpomisen, 
perheväkivallan, naiskaupan ja naismurhien vastainen toiminta, olisi sisällytettävä
järjestelmällisesti erikseen mainiten ihmisoikeusvuoropuheluihin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 10
2 kohta

2. suosittaa, että naisten oikeudet ja erityisesti kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän ja 
väkivallan muotojen torjunta, myös työssä tapahtuvan väkivallan ja hyväksikäytön, 
taloudellisen hyväksikäytön ja naisten sukupuolielinten silpomisen, perheväkivallan 
ja naismurhien vastainen toiminta, olisi sisällytettävä erikseen mainiten 
ihmisoikeusvuoropuheluihin;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Feleknas Uca

Tarkistus 11
2 kohta

2. suosittaa, että naisten oikeudet ja erityisesti kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän ja 
väkivallan muotojen torjunta ja kitkeminen, myös kaikenlaisten vahingollisten 
perinteisten ja vakiintuneiden käytäntöjen, kuten naisten sukupuolielinten 
silpomisen, perheväkivallan ja naismurhien vastainen toiminta ja kitkeminen, olisi 
sisällytettävä erikseen mainiten ihmisoikeusvuoropuheluihin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 12
3 kohta

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 13
3 kohta

3. vaatii, että naisten oikeudet ja sukupuoleen perustuva lähestymistapa 
ihmiskauppaan ja erityisesti naisilla ja lapsilla käytävään kauppaan seksuaalisen ja 
työvoiman hyväksikäytön ja elinten poistamisen tarkoituksiin (poistetaan) olisi 
nimenomaisesti otettava mukaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 14
4 kohta

4. korostaa, että olisi toteutettava erityisiä toimia, joilla kannustetaan naisten 
osallistumista tiiviimmin työelämään, liiketoimintaan, poliittiseen elämään ja 
päätöksentekoon sekä konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisuun, rauhan rakentamiseen ja 
jälleenrakennukseen; suosittaa, että Euroopan parlamentin olisi osallistuttava laajasti 
ja siten, että molemmat sukupuolet ovat tasapuolisesti edustettuina, yhteisön 
rahoittamien ihmisoikeushankkeiden arviointiin, ja sen olisi oltava mukana 
kolmansien maiden kanssa käytävissä ihmisoikeusvuoropuheluissa (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 15
4 kohta

4. suosittaa, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että naiset osallistuvat 
tiiviimmin liiketoimintaan ja yhteiskunnalliseen toimintaan, poliittiseen elämään ja 
päätöksentekoon, konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisuun, rauhan rakentamiseen ja 
jälleenrakennukseen, siihen, että Euroopan parlamentti osallistuu tiiviimmin yhteisön 
rahoittamien ihmisoikeushankkeiden arviointiin ja on mukana kolmansien maiden 
kanssa käytävissä ihmisoikeusvuoropuheluissa, siten että naispuoliset parlamentin 
jäsenet ovat asianmukaisesti edustettuina;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Feleknas Uca

Tarkistus 16
4 a kohta (uusi)

4 a. kehottaa komissiota järjestämään koulutusta naisten ihmisoikeuksista kaikkien 
komission lähetystöjen henkilöstölle ja virkamiehille, erityisesti niille, jotka ovat 
tekemisissä ihmisoikeuksien ja humanitaaristen avustustoimien kanssa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 17
5 kohta

5. suosittaa hyväksymään toimia, joilla lisätään koulutuksen sekä tytöille ja naisille 
turvallisen ympäristön edistämistä ja kiinnitetään erityistä huomiota seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen sekä naisten oikeuksien ja naisten vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämiseen, mikä edistää hi-viruksen/aidsin vastaista toimintaa (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Feleknas Uca

Tarkistus 18
5 kohta

5. suosittaa hyväksymään toimia, joilla lisätään (poistetaan) tytöille ja naisille 
turvallisen ympäristön edistämistä ja taataan tyttöjen yhtäläiset oikeudet koulutuksen 
ja ammattikoulutuksen yhteydessä; suosittaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden
edistämistä, mihin kuuluu oikeus päättää suvunjatkamisesta ilman syrjintää, 
pakkoa tai väkivaltaa ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, mikä edistäisi
hi-viruksen/aidsin vastaista toimintaa ja lisäisi naisten ja tyttöjen fyysistä 
turvallisuutta pakolaisleireillä ja missä kiinnitetään erityistä huomiota siirtymään 
joutuneiden henkilöiden ihmisoikeuksien edistämiseen;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 19
5 kohta

5. suosittaa hyväksymään toimia, joilla korostetaan koulunkäyntimahdollisuuksien 
sekä turvallisen ympäristön merkitystä tytöille sekä naisille ja edistetään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä; katsoo, että kyseiset toimet edistäisivät omalta osaltaan
hi-viruksen/aidsin vastaista toimintaa, lisäisivät naisten ja tyttöjen fyysistä 
turvallisuutta pakolaisleireillä ja turvaisivat ja suojaisivat siirtymään joutuneiden 
henkilöiden ihmisoikeudet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 20
5 kohta

5. suosittaa hyväksymään toimia, joilla lisätään koulutuksen sekä tytöille ja naisille 
turvallisen ympäristön, terveyden ja siihen liittyvien oikeuksien suojelun ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen edistämistä, jotka edistävät hi-viruksen/aidsin 
vastaista toimintaa, jotka lisäävät naisten ja tyttöjen fyysistä turvallisuutta 
pakolaisleireillä ja joissa kiinnitetään erityistä huomiota siirtymään joutuneiden 
henkilöiden ihmisoikeuksien edistämiseen;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 21
5 a kohta (uusi)

5 a. suosittaa, että olisi hyväksyttävä toimia, joilla lisätään naisten ja tyttöjen fyysistä 
turvallisuutta pakolaisleireillä ja varmistetaan siirtymään joutuneiden henkilöiden 
ihmisoikeuksien edistäminen;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 22
6 kohta

6. pyytää komissiota antamaan vuosittain EU:n ihmisoikeusvuoropuheluja koskevan 
selvityksen naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalle (poistetaan)
kaikista sukupuolen kannalta olennaisista aloista.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 23
6 a kohta (uusi)

6 a. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen EU:n toimielinten ja elinten 
virkamiesten käytännesäännöiksi, joita näiden on noudatettava varsinkin ollessaan 
virkamatkoilla yhteisön ulkopuolisissa maissa ja jotka vastaavat YK:n antamia 
käytännesääntöjä; katsoo, että säännöissä olisi tuomittava selkeästi seksipalvelujen 
ostaminen sekä muut seksuaalisen hyväksikäytön ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan muodot, ja niissä olisi säädettävä tarvittavista seuraamuksista 
rikkomusten yhteydessä; katsoo, että virkamiehille olisi kerrottava
käytännesääntöjen sisällöstä, ennen kun heidät lähetetään virkamatkalle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Feleknas Uca

Tarkistus 24
6 a kohta (uusi)

6 a. kehottaa komissiota seuraamaan järjestelmällisesti kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevan yleissopimuksen ratifiointia ja täytäntöönpanoa yhteisön 
ulkopuolisten maiden kanssa käytävän ihmisoikeusvuoropuhelun yhteydessä ja
raportoimaan tästä säännöllisesti naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnalle sekä varmistamaan, että yleissopimuksessa taattuja oikeuksia 
kunnioitetaan kyseisissä yhteisön ulkopuolisissa maissa, jotta voidaan kuroa 
umpeen naisten oikeuksien olemassaolon ja niiden käytännön toteutuksen välinen 
kuilu;

Or. en



AM\670043FI.doc 9/10 PE 390.484v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Feleknas Uca

Tarkistus 25
6 b kohta (uusi)

6 b. kehottaa neuvostoa ja komissiota varmistamaan Beijingin julistuksen ja 
toimintaohjelman täytäntöönpanon; kehottaa neuvostoa ja komissiota 
kannustamaan yhteisön ulkopuolisia maita sisällyttämään tasa-arvonäkökulman 
kansallisiin toimintaohjelmiinsa sekä ihmisoikeus- ja sukupuolinäkökohdan 
valtavirtaistamiseen kansallisissa toimintalinjoissaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Feleknas Uca

Tarkistus 26
6 c kohta (uusi)

6 c. kehottaa komissiota varmistamaan yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa käytävien 
ihmisoikeusvuoropuhelujen yhteydessä, että kehitetään ihmisoikeuksia koskevia 
kattavia koulutusohjelmia, joilla lisätään naisten tietoisuutta ihmisoikeuksistaan ja 
lisätään yleistä tietoisuutta naisten ihmisoikeuksista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Feleknas Uca

Tarkistus 27
6 d kohta (uusi)

6 d. kehottaa komissiota ja neuvostoa lisäämään tasa-arvoaloitteiden ja 
kansalaisyhteiskunnan aloitteiden välistä yhteistoimintaa nykyisten eurooppalaisten 
ihmisoikeusasiakirjojen yhteydessä ja kannustamaan yhteisön ulkopuolisia maita 
varmistamaan kaikkien ihmisoikeustoimielinten ja -mekanismien yhteistyön ja työn 
yhteensovittamisen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Feleknas Uca

Tarkistus 28
6 e kohta (uusi)

6 e. kehottaa komissiota ja neuvostoa kannustamaan yhteisön ulkopuolisia maita 
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sisällyttämään naisten ja miesten tasa-arvon periaatteen lainsäädäntöihinsä sekä 
varmistamaan laeilla ja muilla asianmukaisilla keinoilla tämän toteutumisen 
käytännössä ja takaamaan, että kyseisiä oikeuksia noudatetaan kaikilla aloilla;

Or. en


