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Tarkistus 1
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
-1  kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. muistuttaa, että Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen V osaston 1 luvun 
mukaan unionin toiminta 
kansainvälisellä tasolla perustuu 
demokratian, oikeusvaltion, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
yleismaailmallisuuden ja 
jakamattomuuden periaatteisiin;
korostaa, että ne muodostavat yhteisen 
perustan sen suhteille kolmansien maiden 
kanssa;

Or. fr

Tarkistus 2
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 a. muistuttaa, että koska Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin tunnustaa 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
ekstraterritoriaalisen sovellettavuuden, 
Euroopan unionin on sopimukseen 
liittyessään pyrittävä kunnioittamaan tätä 
velvoitetta täysimääräisesti 
ulkosuhteissaan ja ulkoisessa 
toiminnassaan, kauppasopimukset 
mukaan luettuina;

Or. fr
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Tarkistus 3
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
-1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 b. muistuttaa, että taloudelliset ja 
sosiaaliset oikeudet ovat olleet 
erottamaton osa ihmisoikeuksia aina 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen hyväksymisestä vuonna 1948 
asti; katsoo, että on EU:n tehtävä auttaa 
vähiten kehittyneitä maita ja kehitysmaita, 
joiden kanssa se allekirjoittaa 
kansainvälisiä sopimuksia, 
kauppasopimukset mukaan luettuina, 
panemaan ne täytäntöön;

Or. fr

Tarkistus 4
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
-1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 c. pyytää komissiota tekemään 
kauppasopimuksia ainoastaan, jos 
kyseiset sopimukset sisältävät demokratia-
ja ihmisoikeuslausekkeita sekä sosiaali-, 
terveydenhuolto- ja ympäristönormeja; 
pyytää jälleen kerran komissiota ja 
neuvostoa panemaan kyseiset voimassa 
oleviin kansainvälisiin sopimuksiin jo 
sisältyvät lausekkeet täytäntöön ja 
luomaan näin asianmukaisen 
järjestelmän Cotonoun sopimuksen 8, 9 ja 
96 artiklan hengessä;

Or. fr
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Tarkistus 5
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa sisällyttämään kaikkiin EU:n ja 
kolmansien maiden välisiin 
kauppaneuvotteluihin ja -järjestelyihin
ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnin, jolla mitataan EU:n 
myöntämien tai sille myönnettävien 
kauppaetuuksien seurauksia;

1. kehottaa sisällyttämään kaikkiin 
Euroopan unionin ja kolmansien maiden 
välisiin kauppaneuvotteluihin ja -
sopimuksiin suunniteltuja sopimuksia 
koskevan etukäteen toteutettavan 
vaikutusten arvioinnin, jossa otetaan 
huomioon kaikkien kyseisten sopimusten 
osapuolten ihmisoikeustilanne ja jonka 
analyysin on perustuttava tapaamisiin 
kyseisissä maissa toimivien 
ihmisoikeuksien puolustajien kanssa;

Or. fr

Tarkistus 6
Metin Kazak

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa sisällyttämään kaikkiin EU:n ja 
kolmansien maiden välisiin 
kauppaneuvotteluihin ja -järjestelyihin 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten
arvioinnin, jolla mitataan EU:n 
myöntämien tai sille myönnettävien 
kauppaetuuksien seurauksia;

1. kehottaa sisällyttämään kaikkiin EU:n ja 
kolmansien maiden välisiin 
kauppaneuvotteluihin ja -järjestelyihin 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnin, jolla mitataan EU:n 
myöntämien tai sille myönnettävien 
kauppaetuuksien seurauksia; panee 
merkille, että kansainvälisiin 
kauppasopimuksiin olisi sisällytettävä 
ihmisoikeusnormien sitova 
noudattaminen, ja sopimuksia on voitava 
tarkistaa, jos kyseisiä normeja rikotaan;

Or. en
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Tarkistus 7
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa sisällyttämään kaikkiin EU:n ja 
kolmansien maiden välisiin 
kauppaneuvotteluihin ja -järjestelyihin 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnin, jolla mitataan EU:n 
myöntämien tai sille myönnettävien 
kauppaetuuksien seurauksia;

1. kehottaa sisällyttämään kaikkiin EU:n ja 
kolmansien maiden välisiin 
kauppaneuvotteluihin ja -järjestelyihin 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnin, arvioimaan 
ihmisoikeustilannetta ja tekemään 
ihmisoikeusnormeista sitovia ennen EU:n 
myöntämiä tai sille myönnettäviä 
kauppaetuuksia;

Or. en

Tarkistus 8
Raimon Obiols, David Martin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa sisällyttämään kaikkiin EU:n ja 
kolmansien maiden välisiin 
kauppaneuvotteluihin ja -järjestelyihin 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnin, jolla mitataan EU:n 
myöntämien tai sille myönnettävien 
kauppaetuuksien seurauksia;

1. kehottaa sisällyttämään EU:n ja 
kolmansien maiden välisiin 
kauppaneuvotteluihin ja -järjestelyihin 
ihmisoikeuslausekkeen ja ihmisoikeuksiin 
kohdistuvien vaikutusten arvioinnin, jolla 
mitataan EU:n myöntämien tai sille 
myönnettävien kauppaetuuksien 
seurauksia;

Or. en

Tarkistus 9
Miroslav Mikolášik

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
perusoikeuskirjan täysimääräisen 
soveltamisen kaikessa unionin ulkoisessa 
toiminnassa sekä johdonmukaisuuden 
unionin ulkoisten toimien ja muiden 
toimintalinjojen kanssa, joihin 
ihmisoikeudet on sisällytettävä;

Or. en

Tarkistus 10
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota Euroopan 
unionin ja jäsenvaltioiden edustajana 
valvomaan WTO:ssa ja sen 
jäsenvaltioissa, että kauppaneuvottelujen 
yhteydessä ja erityisesti Dohan 
sopimuksen yhteydessä noudatetaan 
ihmisoikeuksia sekä sosiaali-, terveys- ja 
ympäristönormeja, ja huolehtimaan 
konkreettisesti niiden soveltamisesta ja 
edistämisestä kauppasopimusten 
täytäntöönpanon yhteydessä; pyytää 
komissiota kehottamaan WTO:ta ja sen 
jäsenvaltioita hyväksymään aluksi 
tarkkailijoina ILO:n valtuuskunnat ja 
Kansainvälisen työtoimiston sihteeristön 
sekä monenvälisten ja kansainvälisten 
ympäristösopimusten sihteeristöt;

Or. fr
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Tarkistus 11
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa Euroopan unionia kiireesti 
varmistamaan 
kauppasopimusneuvotteluissa oikeuden 
käyttää luonnonvaroja sekä valvomaan 
alkuperäiskansojen oikeuksia hyödyntää 
tärkeimpiä luonnonvaroja; kehottaa 
komissiota kytkemään kansainvälisiin 
kauppaneuvotteluihin ja -sopimuksiin 
kolmansissa maissa, erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa ja kehitysmaissa, 
tapahtuvaa maanostoa ja -omistusta 
koskevan problematiikan;

Or. 

Tarkistus 12
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota kehittämään kaikkia 
GSP+-järjestelmän edunsaajamaita varten 
nykyistä johdonmukaisemman 
vertailuanalyysijärjestelmän, jotta voidaan 
seurata selvästi ja avoimesti 
ihmisoikeuksien kehittämisen alalla 
tapahtunutta edistystä sekä takaiskuja;

2. kehottaa komissiota kehittämään kaikkia 
GSP+-järjestelmän edunsaajamaita varten 
nykyistä johdonmukaisemman 
vertailuanalyysijärjestelmän, jotta voidaan 
seurata selvästi ja avoimesti 
ihmisoikeuksien sosiaalisen ja poliittisen 
kehittämisen alalla tapahtunutta edistystä 
sekä takaiskuja; katsoo kuitenkin, että 
yksipuolisessa vaatimuksessa noudattaa 
yleismaailmallisia ihmisoikeuksia 
unohdetaan, että niiden täytäntöönpano 
edellyttää myös taloudellisia resursseja, 
joita nousevat taloudet ja kehitysmaat 
eivät voi yksin haalia kokoon;
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Or. de

Tarkistus 13
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota kehittämään kaikkia 
GSP+-järjestelmän edunsaajamaita varten 
nykyistä johdonmukaisemman 
vertailuanalyysijärjestelmän, jotta voidaan 
seurata selvästi ja avoimesti 
ihmisoikeuksien kehittämisen alalla
tapahtunutta edistystä sekä takaiskuja;

2. kehottaa komissiota panemaan 
täytäntöön parlamentin 10. maaliskuuta 
2010 antaman päätöslauselman GSP+-
järjestelmästä; kehottaa sitä tästä syystä
kehittämään kaikkia edunsaajamaita varten 
nykyistä johdonmukaisemman ja 
oikeudenmukaisemman 
vertailuanalyysijärjestelmän, jotta voidaan 
seurata selvästi, avoimesti ja 
puolueettomasti ihmisoikeuksien, mukaan 
luettuina yhteiskunnalliset, taloudelliset, 
kulttuuriset ja ympäristöön liittyvät 
oikeudet, kehittämisen alalla tapahtunutta 
edistystä sekä takaiskuja;

Or. fr

Tarkistus 14
Metin Kazak

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että kansainvälisten 
kauppasopimusten TRIPS-plus-
määräyksissä olisi kunnioitettava 
ihmisoikeuksia, erityisesti oikeutta 
terveyteen;

Or. en
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Tarkistus 15
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo tässä yhteydessä, että tulevassa 
lainsäädännössä parlamentin olisi 
vaadittava järjestelyä, jolla komissio yksin
voi joko omasta aloitteestaan tai jonkin 
jäsenvaltion tai Euroopan parlamentin 
pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää 
kauppaetuudet, myös 
vapaakauppasopimuksista johtuvat etuudet, 
jos ihmisoikeuksien tai työntekijöiden 
oikeuksien rikkomisesta on riittävää 
näyttöä;

3. katsoo, että kansainvälisten 
ihmisoikeussitoumustensa 
noudattamiseksi EU:n olisi sisällytettävä 
sopimuksiin niiden luonne ja kunkin 
kumppanimaan tilanne huomioon ottaen 
järjestelmälliset demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia sekä 
sosiaali- ja ympäristönormeja koskevat 
lausekkeet ja että näiden lausekkeiden 
olisi mahdollistettava komissiolle joko 
omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion 
tai Euroopan parlamentin pyynnöstä 
ainakin väliaikaisesti keskeyttää 
kauppaetuudet, myös 
vapaakauppasopimuksista johtuvat etuudet, 
jos ihmisoikeuksien tai työntekijöiden 
oikeuksien rikkomisesta on riittävää 
näyttöä;

Or. fr

Tarkistus 16
Miroslav Mikolášik

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo tässä yhteydessä, että tulevassa 
lainsäädännössä parlamentin olisi 
vaadittava järjestelyä, jolla komissio yksin 
voi joko omasta aloitteestaan tai jonkin 
jäsenvaltion tai Euroopan parlamentin 
pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää 
kauppaetuudet, myös 
vapaakauppasopimuksista johtuvat etuudet, 
jos ihmisoikeuksien tai työntekijöiden 

3. katsoo tässä yhteydessä, että tulevassa 
lainsäädännössä parlamentin olisi 
vaadittava järjestelyä, jolla komissio voi
yksin tai joidenkin jäsenvaltioiden ja/tai
Euroopan parlamentin pyynnöstä 
väliaikaisesti tai pysyvästi keskeyttää 
kauppaetuudet, myös 
vapaakauppasopimuksista johtuvat etuudet, 
jos ihmisoikeuksien tai työntekijöiden 
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oikeuksien rikkomisesta on riittävää 
näyttöä;

oikeuksien rikkomisesta on riittävää 
näyttöä;

Or. en

Tarkistus 17
László Tőkés

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa komissiota, että 
Lissabonin sopimuksen 207 artiklan 
mukaisesti parlamentti ja neuvosto 
hyväksyvät yhdessä ulkoista kauppaa
koskevan EU:n lainsäädännön; katsoo 
tämän vuoksi, että parlamentin olisi 
hyödynnettävä parhaalla mahdollisella 
tavalla lisääntyneitä valtuuksiaan joko 
omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion 
pyynnöstä ja vaikutettava siihen, että 
komissio keskeyttää ihmisoikeus- tai 
työoikeusrikkomuksia havaitessaan 
väliaikaisesti kauppaetuudet, mukaan 
luettuina kolmansien maiden kanssa 
tehtyihin vapaakauppasopimuksiin 
sisältyvät etuudet;

Or. en

Tarkistus 18
Miroslav Mikolášik

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. vaatii, että perustetaan sovitteluelin, 
jolla on sitovat valtuudet;

Or. en
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Tarkistus 19
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että olisi löydettävä keinoja 
seurata nykyistä tarkemmin väitteitä 
vakavista ja järjestelmällisistä 
ihmisoikeuksien ja työntekijöiden 
oikeuksien rikkomisista; ehdottaa tässä 
yhteydessä, että harkittaisiin EU:n
edustajien (nykyisin komissiosta, 
tulevaisuudessa ehkä Euroopan 
ulkosuhdehallinnosta) osallistumista YK:n 
erityismenettelyjen nojalla suoritettaviin 
tutkintatehtäviin, kun ne vaikuttavat EU:n 
kauppasopimuksiin;

4. korostaa, että olisi otettava huomioon ja 
analysoitava järjestelmällisemmin 
ilmoituksia vakavista tai järjestelmällisistä 
ihmisoikeuksien rikkomisista; ehdottaa 
tässä yhteydessä, että harkittaisiin 
kansalaisyhteiskunnan (erityisesti 
ihmisoikeuksia puolustavien, 
poissulkemista ja syrjintää torjuvien 
kansalaisjärjestöjen, ympäristöä ja 
ammattiyhdistyksiä suojelevien ja 
erityisesti sopimuksen vaikutuspiiriin 
kuuluvien kolmansien maiden 
kansalaisjärjestöjen) ja unionin edustajien 
(nykyisin komissiosta, tulevaisuudessa 
ehkä Euroopan ulkosuhdehallinnosta) 
osallistumista YK:n erityismenettelyjen 
nojalla suoritettaviin tutkintatehtäviin, 
jotka liittyvät ihmisoikeusrikkomuksiin 
maissa, joiden kanssa Euroopan unioni 
on tehnyt kauppasopimuksen;

Or. fr

Tarkistus 20
David Martin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että olisi löydettävä keinoja 
seurata nykyistä tarkemmin väitteitä 
vakavista ja järjestelmällisistä 
ihmisoikeuksien ja työntekijöiden 
oikeuksien rikkomisista; ehdottaa tässä 

4. korostaa, että olisi löydettävä keinoja 
seurata nykyistä tarkemmin väitteitä 
vakavista ja järjestelmällisistä 
ihmisoikeuksien ja työntekijöiden 
oikeuksien rikkomisista; ehdottaa tässä 
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yhteydessä, että harkittaisiin EU:n 
edustajien (nykyisin komissiosta, 
tulevaisuudessa ehkä Euroopan 
ulkosuhdehallinnosta) osallistumista YK:n 
erityismenettelyjen nojalla suoritettaviin 
tutkintatehtäviin, kun ne vaikuttavat EU:n 
kauppasopimuksiin;

yhteydessä, että harkittaisiin EU:n 
edustajien (nykyisin komissiosta, 
tulevaisuudessa ehkä Euroopan 
ulkosuhdehallinnosta) ottamista mukaan
YK:n erityismenettelyjen nojalla 
suoritettaviin tutkintatehtäviin, kun ne 
vaikuttavat EU:n kauppasopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 21
Miroslav Mikolášik

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota selvittämään 
mahdollisuutta asettaa monikansallisia 
yhtiöitä syytteeseen kansainvälisissä 
oikeusistuimissa ja tuomioistuimissa 
ihmisoikeuslainsäädännön rikkomisesta;

Or. en

Tarkistus 22
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
huolimatta ilahduttavasta sosiaali-, 
ihmisoikeus- ja ympäristölausekkeiden 
sisällyttämisestä kansainvälisiin 
kauppasopimuksiin kyse on
vähimmäisvaatimuksista ja yhdestä 
välineestä muiden joukossa; korostaa, että 
on ehdottomasti estettävä niiden 
protektionistinen väärinkäyttö ja että tästä 
syystä kyseiset lausekkeet olisi pantava 
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täytäntöön asteittain, mikä edistää
kaikkien osapuolten kuulemista ja 
demokraattista osallistumista 
päätöksentekomenettelyyn ja ennen 
kaikkea tukee kannustimien käyttöä 
rangaistusten sijasta;

Or. de

Tarkistus 23
Kinga Gál

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota tekemään 
ehdotuksen asetukseksi, jolla kielletään 
perustavanlaatuisten ihmisoikeusnormien 
vastaisesti orja- tai pakkotyövoimaa
käyttäen tuotettujen tuotteiden tuonti EU:n 
alueelle; painottaa, että tällaisen asetuksen 
olisi annettava EU:lle oikeus tutkia 
yksittäisiä väitteitä;

5. kehottaa komissiota tekemään 
ehdotuksen asetukseksi, jolla kielletään 
perustavanlaatuisten ihmisoikeusnormien 
vastaisesti nykyisiä orjatyön muotoja, 
pakkotyövoimaa ja erityisesti tietyn 
haavoittuvan ryhmän, lasten, 
pakkotyövoimaa käyttäen tuotettujen 
tuotteiden tuonti EU:n alueelle; painottaa, 
että tällaisen asetuksen olisi annettava 
EU:lle oikeus tutkia yksittäisiä väitteitä;

Or. en

Tarkistus 24
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota tekemään 
ehdotuksen asetukseksi, jolla kielletään 
perustavanlaatuisten ihmisoikeusnormien 
vastaisesti orja- tai pakkotyövoimaa 
käyttäen tuotettujen tuotteiden tuonti EU:n 
alueelle; painottaa, että tällaisen asetuksen 

5. kehottaa välittömästi komissiota 
tekemään nopeasti ehdotuksen asetukseksi, 
jolla kielletään perustavanlaatuisten 
ihmisoikeusnormien vastaisesti tuotettujen 
tuotteiden tuonti EU:n alueelle tukeutuen 
erityisesti lapsen oikeuksia koskevaan 



AM\817230FI.doc 15/22 PE441.077v03-00

FI

olisi annettava EU:lle oikeus tutkia 
yksittäisiä väitteitä;

yleissopimukseen ja Kansainvälisen 
työjärjestön vuoden 1998 julistukseen 
työelämän perusperiaatteista ja –
oikeuksista sekä aivan erityisesti 
yhdistymisvapautta sekä pakkotyön ja 
lapsityövoiman käytön kieltoa koskeviin 
periaatteisiin; painottaa, että tällaisen 
asetuksen olisi annettava EU:lle oikeus 
tutkia yksittäisiä väitteitä, jos käy ilmi, että 
näitä kansainvälisiä normeja on rikottu;

Or. fr

Tarkistus 25
Metin Kazak

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota tekemään 
ehdotuksen asetukseksi, jolla kielletään 
perustavanlaatuisten ihmisoikeusnormien 
vastaisesti orja- tai pakkotyövoimaa 
käyttäen tuotettujen tuotteiden tuonti EU:n 
alueelle; painottaa, että tällaisen asetuksen 
olisi annettava EU:lle oikeus tutkia 
yksittäisiä väitteitä;

5. kehottaa komissiota tekemään 
ehdotuksen asetukseksi, jolla kielletään 
ihmisoikeusnormien vastaisesti orja- tai 
pakkotyövoimaa käyttäen tuotettujen 
tuotteiden tuonti EU:n alueelle; painottaa, 
että tällaisen asetuksen olisi annettava 
EU:lle oikeus tutkia yksittäisiä väitteitä; 
kehottaa komissiota pidättymään 
kaupankäynnistä sellaisten kolmansien 
maiden kanssa, joiden suhteen on 
olemassa vahvat todisteet siitä, että 
työntekijöiden, erityisesti naisten ja lasten, 
oikeuksia käytetään väärin;

Or. en

Tarkistus 26
Miroslav Mikolášik

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota tekemään 
ehdotuksen asetukseksi, jolla kielletään 
perustavanlaatuisten ihmisoikeusnormien 
vastaisesti orja- tai pakkotyövoimaa 
käyttäen tuotettujen tuotteiden tuonti EU:n 
alueelle; painottaa, että tällaisen asetuksen 
olisi annettava EU:lle oikeus tutkia 
yksittäisiä väitteitä;

5. kehottaa komissiota tekemään 
ehdotuksen, jolla kielletään 
perustavanlaatuisten ihmisoikeusnormien 
vastaisesti orja-, lapsi- tai pakkotyövoimaa 
käyttäen tuotettujen tuotteiden tuonti EU:n 
alueelle; painottaa, että tällaisen asetuksen 
olisi annettava EU:lle oikeus tutkia 
yksittäisiä väitteitä;

Or. en

Tarkistus 27
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
ettei mitään lasten valmistamia tuotteita 
tuoda Euroopan unioniin; katsoo, että 
tämä voidaan taata tuonnin tehostetun 
valvonnan avulla, mutta myös siten, että 
valvotaan laajemmin viejämaiden 
tuotanto-olosuhteita;

Or. fr

Tarkistus 28
Metin Kazak

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön 27. kesäkuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) tiettyjen 
tavaroiden kaupasta, joita voitaisiin 
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käyttää kuolemanrangaistuksen 
täytäntöönpanoon, kidutukseen tai 
muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai 
halventavaan kohteluun tai 
rankaisemiseen, ja tekemään 
määräyksistä sitovia kaikissa 
kansainvälisissä kauppasopimuksissa;

Or. en

Tarkistus 29
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että sosiaaliset oikeudet ovat 
yleismaailmallisia oikeuksia, joita ei pidä 
ainoastaan julistaa, vaan myös niiden 
käytännön täytäntöönpanoa on 
edistettävä; kehottaa tästä syystä 
komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan 
solidaarisesti nimenomaan maailman 
köyhimpiä maita kyseisten oikeuksien 
täytäntöönpanossa;

Or. de

Tarkistus 30
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
uudelleen EU:n vientisääntöjä sen suhteen, 
miten niissä sallitaan teknologian, muun 
muassa internetin skannaamiseen ja 
sensurointiin tarkoitettujen kehittyneiden 
ohjelmien, siirrot sortohallituksille; pyytää 

6. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
uudelleen EU:n vientisääntöjä sen suhteen, 
miten niissä sallitaan teknologian, muun 
muassa internetin skannaamiseen,
sensurointiin sekä tiedonkeruuseen ja -
tutkimiseen (tiedonlouhinta) tarkoitettujen 
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komissiota tekemään ehdotuksen uutta 
lupajärjestelmää koskevasta asetuksesta, 
jos uudelleentarkastelu osoittaa, että 
lainsäädäntötoimet ovat tarpeen.

kehittyneiden ohjelmien , siirrot 
sortohallituksille; pyytää komissiota 
tekemään ehdotuksen uutta 
lupajärjestelmää koskevasta asetuksesta, 
jos uudelleentarkastelu osoittaa, että 
lainsäädäntötoimet ovat tarpeen.

Or. fr

Tarkistus 31
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
uudelleen EU:n vientisääntöjä sen suhteen, 
miten niissä sallitaan teknologian, muun 
muassa internetin skannaamiseen ja 
sensurointiin tarkoitettujen kehittyneiden 
ohjelmien, siirrot sortohallituksille; pyytää 
komissiota tekemään ehdotuksen uutta 
lupajärjestelmää koskevasta asetuksesta, 
jos uudelleentarkastelu osoittaa, että 
lainsäädäntötoimet ovat tarpeen.

6. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
uudelleen EU:n vientisääntöjä sen suhteen, 
miten niissä sallitaan eurooppalaisten 
normien mukaisesti rakennetun 
teknologian, muun muassa 
matkapuhelimiin ja viestintäverkkoihin, 
internetin skannaamiseen ja sensurointiin 
tarkoitettujen kehittyneiden ohjelmien, 
siirrot sortohallituksille; pyytää komissiota 
tekemään ehdotuksen uutta 
lupajärjestelmää koskevasta asetuksesta, 
jos uudelleentarkastelu osoittaa, että 
lainsäädäntötoimet ovat tarpeen.

Or. en

Tarkistus 32
Metin Kazak

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa arvioimaan säännöllisesti 
kansainvälisiin kauppasopimuksiin 
sisältyviä ihmisoikeussitoumuksia;
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Or. en

Tarkistus 33
Miroslav Mikolášik

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että TRIPS-sopimusten 
määräyksissä on noudatettava 
kehitysmaiden väestölle kuuluvaa oikeutta 
terveyteen;

Or. en

Tarkistus 34
Miroslav Mikolášik

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota tarkistamaan 
EU:n vientisäännöksiä, jotka koskevat 
aseiden ja kaikkien niihin liittyvien 
materiaalien, mukaan luettuina 
ammukset, välineet ja varaosat, myyntiä, 
toimittamista, siirtoa ja vientiä sellaisiin 
maihin tai sellaisille hallituksille, jotka 
todennäköisesti käyttävät niitä 
kansalaisyhteiskunnan sisäiseen 
tukahduttamiseen tai 
ihmisoikeusrikkomuksiin;

Or. en
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Tarkistus 35
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
huolehtimaan, että kansallisen tai 
Euroopan unionin lainsäädännön alaiset 
yritykset eivät laista niiltä edellytettävien 
ihmisoikeuksien sekä terveys- ja 
ympäristönormien noudattamisesta, kun 
ne asettuvat kolmanteen valtioon tai 
harjoittavat toimintaansa siellä, erityisesti 
vähiten kehittyneissä maissa ja 
kehitysmaissa;

Or. fr

Tarkistus 36
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota tarkistamaan 
vuonna 2006 julkaistua Globaali 
Eurooppa –tiedonantoaan pitäen mielessä 
ehdotetun demokratian, oikeusvaltion ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen 
uudelleentarkastelun;

Or. fr

Tarkistus 37
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. muistuttaa, että Euroopan unionin 
uskottavuus ihmisoikeuksien suojelussa ja 
edistämisessä sekä sosiaali- ja 
ympäristönormien noudattamisessa 
maailmassa on suoraan yhteydessä siihen, 
millä tavoin EU noudattaa niitä 
allekirjoittamiensa kansainvälisten 
sopimustensa yhteydessä, 
kauppasopimukset mukaan luettuina;

Or. fr

Tarkistus 38
Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa edistämään 
ihmisoikeuksien, kehitysavun ja 
kansainvälisten kauppasopimusten 
yhteydessä kestävää alueellista 
kehitysprosessia YK:n vuosituhannen 
kehitystavoitteiden mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 39
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kannustaa EU:n edustajia (nykyisin 
komissiosta, tulevaisuudessa Euroopan 
ulkosuhdehallinnosta) jakamaan 
ihmisoikeustilanteita koskevaa tietoa 
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liikemaailman kanssa.

Or. en


