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Tarkistus 1
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Saudi-Arabian 
naiset kohtaavat edelleen monenlaista 
syrjintää ja erottelua yksityiselämässä ja 
julkisessa elämässä ja joutuvat kysymään 
miespuoliselta huoltajalta lupaa useimpien 
elämän perusvalintojen yhteydessä;

A. ottaa huomioon, että Saudi-Arabian 
naiset kohtaavat edelleen monenlaista 
syrjintää ja erottelua yksityiselämässä ja 
julkisessa elämässä ja joutuvat kysymään 
miespuoliselta huoltajalta lupaa useimpien 
elämän perusvalintojen ja erityisesti 
tiettyjen lääketieteellisten toimenpiteiden
yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 2
Laurence J.A.J. Stassen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Saudi-Arabian 
naiset kohtaavat edelleen monenlaista 
syrjintää ja erottelua yksityiselämässä ja 
julkisessa elämässä ja joutuvat kysymään 
miespuoliselta huoltajalta lupaa useimpien 
elämän perusvalintojen yhteydessä;

A. ottaa huomioon, että Saudi-Arabian 
naiset kohtaavat edelleen monenlaista 
syrjintää, erottelua ja väkivaltaa 
yksityiselämässä ja julkisessa elämässä ja 
joutuvat kysymään miespuoliselta 
huoltajalta lupaa useimpien elämän 
perusvalintojen yhteydessä; katsoo, että 
tämän taustalla on erityisesti islam eli 
islamin laki;

Or. nl
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Tarkistus 3
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Saudi-Arabian 
naiset kohtaavat edelleen monenlaista 
syrjintää ja erottelua yksityiselämässä ja 
julkisessa elämässä ja joutuvat kysymään
miespuoliselta huoltajalta lupaa useimpien
elämän perusvalintojen yhteydessä;

A. ottaa huomioon, että Saudi-Arabian 
naiset kohtaavat edelleen monenlaista 
syrjintää ja erottelua yksityiselämässä ja 
julkisessa elämässä ja joutuvat kysymään 
miespuoliselta huoltajalta lupaa joidenkin
elämän perusvalintojen yhteydessä;

Or. it

Tarkistus 4
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon Saudi-Arabian 
hallituksen viime aikoina toteuttamat 
toimet naisten oikeuksien edistämiseksi ja 
puolustamiseksi erityisesti koulutukseen, 
päätöksentekoon ja työllisyyteen liittyvissä 
asioissa;

Or. it

Tarkistus 5
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
Maailmanpankin raportissa ”Women, 
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Business and the Law 2014: Removing 
Restrictions to Enhance Gender 
Equality”1 Saudi-Arabia sijoittuu niiden 
maiden kärkeen, joissa lait rajoittavat 
naisten taloudellisia mahdollisuuksia;
1http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDK
M/WBL/Documents/Reports/2014/Women
-Business-and-the-Law-2014-Key-
Findings.pdf;

Or. fr

Tarkistus 6
Mariya Gabriel

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä Saudi-Arabian 
sitoutumista edistämään naisten oikeuksia 
(äänioikeus ja vaalioikeus vuoden 2015 
paikallisvaaleissa, naisten nimittäminen 
Shura-neuvostoon, naisten, lasten ja 
kotitaloustyöntekijöiden suojaamista 
väkivallalta koskevan lain antaminen, 
naisille myönnetty oikeus harjoittaa 
lakimiehen ammattia); pyytää, että EU käy 
Saudi-Arabian kanssa vuoropuhelua, jonka 
tarkoituksena on edistää sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten hyvinvointia 
koskevien uudistusten jatkamista;

1. pitää myönteisenä Saudi-Arabian 
sitoutumista edistämään naisten oikeuksia 
(äänioikeus ja vaalioikeus vuoden 2015 
paikallisvaaleissa, naisten nimittäminen 
Shura-neuvostoon, naisten, lasten ja 
kotitaloustyöntekijöiden suojaamista 
väkivallalta koskevan lain antaminen, 
naisille myönnetty oikeus harjoittaa 
lakimiehen ammattia); kannustaa 
Saudi-Arabian viranomaisia 
varmistamaan, että naisten oikeuksien 
hyväksi toteutettuja toimenpiteitä 
sovelletaan niin kaupunki- kuin 
maaseutualueillakin; pyytää, että EU käy 
Saudi-Arabian kanssa vuoropuhelua, jonka 
tarkoituksena on edistää sukupuolten tasa-
arvoa ja naisten hyvinvointia koskevien 
uudistusten jatkamista;

Or. fr
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Tarkistus 7
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä Saudi-Arabian 
sitoutumista edistämään naisten oikeuksia 
(äänioikeus ja vaalioikeus vuoden 2015 
paikallisvaaleissa, naisten nimittäminen 
Shura-neuvostoon, naisten, lasten ja 
kotitaloustyöntekijöiden suojaamista 
väkivallalta koskevan lain antaminen, 
naisille myönnetty oikeus harjoittaa 
lakimiehen ammattia); pyytää, että EU käy 
Saudi-Arabian kanssa vuoropuhelua, jonka 
tarkoituksena on edistää sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten hyvinvointia 
koskevien uudistusten jatkamista;

1. pitää myönteisenä Saudi-Arabian
sitoutumista edistämään naisten oikeuksia 
(äänioikeus ja vaalioikeus vuoden 2015 
paikallisvaaleissa, naisten nimittäminen 
Shura-neuvostoon, naisten, lasten ja 
kotitaloustyöntekijöiden suojaamista 
väkivallalta koskevan lain antaminen, 
naisille myönnetty oikeus harjoittaa 
lakimiehen ammattia); pyytää, että EU käy 
Saudi-Arabian kanssa vuoropuhelua, jonka 
tarkoituksena on edistää sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten hyvinvointia 
koskevien uudistusten jatkamista, ja 
katsoo, että olisi edistettävä naisten 
osallistumista kahdenvälisiä sopimuksia 
koskeviin neuvotteluihin;

Or. it

Tarkistus 8
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä Saudi-Arabian 
sitoutumista edistämään naisten oikeuksia 
(äänioikeus ja vaalioikeus vuoden 2015 
paikallisvaaleissa, naisten nimittäminen 
Shura-neuvostoon, naisten, lasten ja 
kotitaloustyöntekijöiden suojaamista 
väkivallalta koskevan lain antaminen, 
naisille myönnetty oikeus harjoittaa 
lakimiehen ammattia); pyytää, että EU käy 
Saudi-Arabian kanssa vuoropuhelua, jonka 
tarkoituksena on edistää sukupuolten 

1. pitää myönteisenä Saudi-Arabian 
sitoutumista edistämään naisten oikeuksia 
(äänioikeus ja vaalioikeus vuoden 2015 
paikallisvaaleissa, 30 naisen nimittäminen 
Shura-neuvostoon, jolloin naiset 
muodostavat 20 prosentin osuuden 
neuvoston jäsenten kokonaismäärästä, 
naisten, lasten ja kotitaloustyöntekijöiden 
suojaamista väkivallalta koskevan lain 
antaminen, naisille myönnetty oikeus 
harjoittaa lakimiehen ammattia); pyytää, 
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tasa-arvoa ja naisten hyvinvointia 
koskevien uudistusten jatkamista;

että EU käy Saudi-Arabian kanssa 
vuoropuhelua, jonka tarkoituksena on 
edistää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
hyvinvointia koskevien uudistusten 
jatkamista;

Or. it

Tarkistus 9
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä Saudi-Arabian 
sitoutumista edistämään naisten oikeuksia 
(äänioikeus ja vaalioikeus vuoden 2015 
paikallisvaaleissa, naisten nimittäminen 
Shura-neuvostoon, naisten, lasten ja 
kotitaloustyöntekijöiden suojaamista 
väkivallalta koskevan lain antaminen, 
naisille myönnetty oikeus harjoittaa 
lakimiehen ammattia); pyytää, että EU käy 
Saudi-Arabian kanssa vuoropuhelua, jonka 
tarkoituksena on edistää sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten hyvinvointia 
koskevien uudistusten jatkamista;

1. pitää myönteisenä Saudi-Arabian 
sitoutumista edistämään naisten oikeuksia 
(äänioikeus ja vaalioikeus vuoden 2015 
paikallisvaaleissa, naisten nimittäminen 
Shura-neuvostoon, naisten, lasten ja 
kotitaloustyöntekijöiden suojaamista 
väkivallalta koskevan lain antaminen, 
naisille myönnetty oikeus harjoittaa 
lakimiehen ammattia); pyytää, että EU käy 
Saudi-Arabian kanssa vuoropuhelua, jonka 
tarkoituksena on edistää sukupuolten 
tasa-arvoa, naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja 
naisten hyvinvointia koskevien uudistusten 
jatkamista;

Or. en

Tarkistus 10
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää kuitenkin valitettavana, että 
26. elokuuta 2013 hyväksytyn naisten 
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suojelemista kotiväkivallalta koskevan 
lain mukaan syytteen nostaminen 
edellyttää, että uhrin on saatava 
miespuolisen laillisen huoltajan lupa 
syytteen nostamiselle ja että kyseinen 
huoltaja saattaa uhrin nostamaan 
syytettä;

Or. fr

Tarkistus 11
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että on tärkeää vahvistaa 
naisten poliittisia, taloudellisia ja 
sosiaalisia oikeuksia etenkin 
perheoikeusasioissa (kun on esimerkiksi 
kyse avioliitosta, avioerosta, lasten 
huoltajuudesta, vanhempien oikeuksista, 
kansalaisuudesta, perintöasioista ja 
oikeustoimikelpoisuudesta) 
kansainvälisten sopimusten mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 12
Mariya Gabriel

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. suhtautuu myönteisesti kansallisten 
viranomaisten yhteistyössä 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
kanssa käynnistämään 
tiedotuskampanjaan, jolla parannetaan 
naisten tietoisuutta heidän oikeuksistaan 



AM\1005357FI.doc 9/19 PE521.469v01-00

FI

ja heidän suojelemisekseen toteutetuista 
toimenpiteistä; kiinnittää huomiota 
tarpeeseen kohdistaa tämäntyyppiset 
kampanjat myös miehille, jotta myös he 
olisivat tietoisia naisten oikeuksista sekä 
näiden oikeuksien laiminlyömisen 
yleisistä yhteiskunnallisista seurauksista; 
korostaa, että tieto on ulotettava 
maaseutualueille ja syrjäisille alueille;

Or. fr

Tarkistus 13
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa Saudi-Arabian hallitusta 
laatimaan politiikka, jolla parannetaan 
naisten asemaa ja heidän osaansa 
kansalaisyhteiskunnassa, liike-elämässä 
ja poliittisessa toiminnassa ja edistetään 
naisten koulutusta;

Or. en

Tarkistus 14
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa Saudi-Arabian hallitusta 
ryhtymään lisätoimiin naisten vapaata 
liikkuvuutta koskevien rajoitusten 
poistamiseksi erityisesti kun on kyse 
naisten ajokiellosta sekä 
työnsaantimahdollisuuksista, 
oikeuskelpoisuudesta ja edustuksesta 

3. panee merkille Saudi-Arabian 
viranomaisten toteuttamat toimet naisten
asemaa edistävien säännösten 
laatimiseksi ja hiljattain käynnistyneen 
aiheeseen liittyvän keskustelun 
edistämiseksi ja kehottaa Saudi-Arabian 
hallitusta ryhtymään lisätoimiin naisten 
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oikeusmenettelyissä; vapaata liikkuvuutta koskevien rajoitusten 
poistamiseksi erityisesti kun on kyse 
naisten ajokiellosta sekä 
työnsaantimahdollisuuksista, 
oikeuskelpoisuudesta ja edustuksesta 
oikeusmenettelyissä;

Or. it

Tarkistus 15
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. on tyytyväinen, että työministeriö on 
yhdessä inhimillisen kehityksen rahaston 
kanssa tehnyt päätöksiä, joilla 
joudutetaan ja edistetään naisten 
työllistymistä eri yksityissektoreille, ja 
kehottaa ministeriötä ryhtymään toimiin 
mainittujen päätösten konkreettisen 
toteuttamisen ja tehokkaan seurannan 
varmistamiseksi;

Or. it

Tarkistus 16
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia 
torjumaan pakkoavioliittoja ja 
lapsiavioliittoja, jotka ovat 
ihmisoikeusloukkauksia ja kehityksen 
esteitä;

4. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia 
torjumaan pakkoavioliittoja ja 
lapsiavioliittoja, jotka ovat 
ihmisoikeusloukkauksia, aiheuttavat 
yhteiskunnallista levottomuutta ja ovat 
sukupuolten tasa-arvon kehityksen este;
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Or. en

Tarkistus 17
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia 
torjumaan pakkoavioliittoja ja 
lapsiavioliittoja, jotka ovat 
ihmisoikeusloukkauksia ja kehityksen 
esteitä;

4. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia 
torjumaan pakkoavioliittoja ja 
lapsiavioliittoja, jotka ovat 
ihmisoikeusloukkauksia, kidutuksen yksi 
muoto ja kehityksen este;

Or. en

Tarkistus 18
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia 
torjumaan pakkoavioliittoja ja 
lapsiavioliittoja, jotka ovat 
ihmisoikeusloukkauksia ja kehityksen 
esteitä;

4. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia 
torjumaan perinteitä, jotka koskevat 
pakkoavioliittoja ja lapsiavioliittoja, sillä 
ne ovat ihmisoikeusloukkauksia ja 
kehityksen esteitä;

Or. it
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Tarkistus 19
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa Saudi-Arabian hallitusta 
tutkimaan raportit, joiden mukaan 
Saudi-Arabiassa väitetään esiintyneen 
sekä oikeuskäsittelyn nojalla että ilman 
sitä toimeenpantuja kivittämällä tehtyjä 
teloituksia, jotka ovat vastoin YK:n 
naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 
kantaa, sillä se katsoo ne barbaariseksi 
kidutuksen muodoksi;

Or. en

Tarkistus 20
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa Saudi-Arabian hallitusta 
naisten taloudellisen osallistumisen 
lisäämiseksi arvioimaan uudestaan 
naisten koulutusta ja uudistamaan sitä, 
painottamaan entistä enemmän 
yrittäjyystaitojen edistämistä sekä 
vastaamaan sukupuoleen perustuviin 
sääntely-ympäristön haasteisiin ja siten 
parantamaan naisten mahdollisuuksia
liiketoimintalupia koskevien 
viranomaispalvelujen saantiin;

Or. en
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Tarkistus 21
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa ja pitää myönteisenä 
yhteiseen koulutukseen liittyvän 
kansallisen järjestön kanssa perustettua 
koulutusohjelmaa, jonka tavoitteena on 
valmentaa tyttöjä työmarkkinoille, ja 
tähdentää Saudi-Arabian viranomaisten 
toimia tyttöjen koulutuksen 
parantamiseksi ja heidän 
mahdollisuuksiensa lisäämiseksi uusilla, 
lähinnä miesvaltaisilla aloilla;

Or. it

Tarkistus 22
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa viime vuosina 
lisääntyneiden bloginpidon sekä 
internetin ja sosiaalisten verkostojen 
käytön merkitystä etenkin naisten 
keskuudessa;

Or. it
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Tarkistus 23
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa Saudi-Arabian hallitusta sen 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevasta yleissopimuksesta ja lapsen 
oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta 
johtuvista velvoitteista;

6. muistuttaa Saudi-Arabian hallitusta sen 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevasta yleissopimuksesta ja lapsen 
oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta 
johtuvista velvoitteista sekä velvoitteista, 
jotka johtuvat YK:n yleiskokouksen 
päätöslauselmasta 53/144, jolla 
hyväksyttiin ihmisoikeuksien puolustajista 
annettu julistus; pitää näin ollen 
valitettavana kahden saudiarabialaisen 
naisaktivistin perheväkivallan uhriksi 
joutuneen naisen auttamisesta äskettäin 
saamaa 10 kuukauden vankeustuomiota 
ja kahden vuoden 
maastapoistumiskieltoa;

Or. fr

Tarkistus 24
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa Saudi-Arabian hallitusta sen 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevasta yleissopimuksesta ja lapsen 
oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta 
johtuvista velvoitteista;

6. muistuttaa Saudi-Arabian hallitusta sen 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevasta yleissopimuksesta ja lapsen 
oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta 
johtuvista velvoitteista ja katsoo, että sen 
on näin ollen vahvistettava yksiselitteisesti 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
periaate ja kaikenlaista naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa 
koskeva kielto;

Or. it
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Tarkistus 25
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää valitettavana, että 
Saudi-Arabian hallitus ei tunnusta 
lesbojen, homojen, bi- ja transseksuaalien 
oikeuksia ja ilmaisee syvän 
huolestuneisuutensa raportoiduista 
ihmisoikeusloukkauksista oletettuja tai 
todellisia lesboja, homoja, bi- ja 
transseksuaaleja kohtaan;

Or. en

Tarkistus 26
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia 
puuttumaan kotityötä tekevien 
maahanmuuttajanaisten huonoon kohteluun 
pakkotyön ja orjuuden kaltaisissa 
olosuhteissa;

7. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia
varmistamaan hiljattain käyttöön 
otettujen, kotitaloustyöntekijöiden 
suojelemista koskevien oikeudellisten 
toimenpiteiden täysimääräinen ja tehokas 
täytäntöönpano ja kiinnittämään erityistä 
huomiota kotityötä tekevien 
maahanmuuttajanaisten huonoon kohteluun 
pakkotyön ja orjuuden kaltaisissa 
olosuhteissa;

Or. it
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Tarkistus 27
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa Saudi-Arabian hallitusta 
käyttämään vaikutusvaltaansa yhtenä 
islamilaisen ja arabimaailman johtavista 
valtioista siten, että se puolustaa naisten ja 
tyttöjen koskemattomuutta, ihmisarvoa ja
perusoikeuksia.

8. kehottaa Saudi-Arabian hallitusta 
käyttämään vaikutusvaltaansa yhtenä 
islamilaisen ja arabimaailman johtavista 
valtioista siten, että se puolustaa naisten ja 
tyttöjen koskemattomuutta, ihmisarvoa ja 
perusoikeuksia sekä molempien 
sukupuolten samanarvoisuutta 
yhteiskuntaelämässä;

Or. en

Tarkistus 28
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa Saudi-Arabian hallitusta 
käyttämään vaikutusvaltaansa yhtenä 
islamilaisen ja arabimaailman johtavista 
valtioista siten, että se puolustaa naisten ja 
tyttöjen koskemattomuutta, ihmisarvoa ja 
perusoikeuksia.

8. kehottaa Saudi-Arabian hallitusta 
käyttämään vaikutusvaltaansa yhtenä 
islamilaisen ja arabimaailman johtavista 
valtioista ja toteuttamaan 
kohdennetumpia ja tehokkaampia toimia
naisten ja tyttöjen koskemattomuuden, 
ihmisarvon ja perusoikeuksien 
puolustamiseksi.

Or. it



AM\1005357FI.doc 17/19 PE521.469v01-00

FI

Tarkistus 29
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa EU:ta sen 
ihmisoikeusvuoropuhelussa 
Saudi-Arabian kanssa edistämään naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä, 
tutkimista ja siitä syytteeseenpanoa, ja 
pyytää, että Saudi-Arabia edistää 
ihmisoikeusvuoropuhelua muiden 
kolmansien maiden kanssa Lähi-idässä ja 
Pohjois-Afrikassa.

Or. en

Tarkistus 30
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa islamilaisten naistutkijoiden 
keskuudessa käydyn, uskonnollisten 
tekstien tulkintaa naisten oikeuksien ja 
tasa-arvon näkökulmasta koskevan 
avoimen keskustelun merkitystä;

Or. it
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Tarkistus 31
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. katsoo, että kaikissa EU:n 
vapaakauppasopimuksesta käytävissä 
neuvotteluissa, joissa Saudi-Arabia on 
mukana, on ensiksi huolehdittava 
tiukoista velvoitteista, jotka takaavat 
naisten ja tyttöjen suojelun.

Or. en

Tarkistus 32
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa Saudi-Arabian hallitusta 
tukemaan kumppanuusmuotoja ja hyvien, 
myös kansainvälisten, käytäntöjen sekä 
verkostojen vaihtoa taiteilijoina ja 
kulttuuri-, media- ja journalismialan 
ammattilaisina toimivien naisten 
keskuudessa;

Or. it

Tarkistus 33
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia 
tukemaan ja edistämään kulttuurien ja 
uskontojen välisiä vuoropuhelun muotoja 
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erityisesti naisten keskuudessa.

Or. it


