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Tarkistus 1
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toistaa, että naisten oikeuksien 
edistämisen olisi oltava keskeisellä sijalla 
EU:n kolmansien maiden kanssa käymissä 
ihmisoikeusvuoropuheluissa; toteaa, että 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevalla 
eurooppalaisella rahoitusvälineellä on ollut 
kyseisessä asiassa myönteinen rooli; 
kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 
komissiota määrittelemään yhteistyössä 
kunkin maan kanssa samanaikaisesti 
käsiteltävät ongelmat, jotta varat ja 
resurssit voidaan kohdentaa tavalla, jolla 
tavoitteet saavutetaan paremmin;

1. toistaa, että naisten oikeuksien 
edistämisen olisi oltava keskeisellä sijalla 
EU:n kolmansien maiden kanssa käymissä 
ihmisoikeusvuoropuheluissa; toteaa, että 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevalla 
eurooppalaisella rahoitusvälineellä on ollut 
kyseisessä asiassa myönteinen rooli; 
kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 
komissiota määrittelemään yhteistyössä 
kunkin maan kanssa samanaikaisesti 
käsiteltävät ongelmat, jotta varat ja 
resurssit voidaan kohdentaa tavalla, jolla 
tavoitteet saavutetaan paremmin; on sitä 
mieltä, että tulevien varojen ja resurssien 
myöntämisen on riiputtava siitä, onko 
nämä tavoitteet saavutettu vai ei;

Or. en

Tarkistus 2
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toistaa, että naisten oikeuksien 
edistämisen olisi oltava keskeisellä sijalla 
EU:n kolmansien maiden kanssa käymissä 
ihmisoikeusvuoropuheluissa; toteaa, että 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevalla 
eurooppalaisella rahoitusvälineellä on ollut 
kyseisessä asiassa myönteinen rooli; 

1. toistaa, että naisten oikeuksien 
edistämisen olisi oltava keskeisellä sijalla 
EU:n kolmansien maiden kanssa käymissä 
ihmisoikeusvuoropuheluissa; toteaa, että 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevalla 
eurooppalaisella rahoitusvälineellä on ollut 
kyseisessä asiassa myönteinen rooli; 
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kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 
komissiota määrittelemään yhteistyössä 
kunkin maan kanssa samanaikaisesti 
käsiteltävät ongelmat, jotta varat ja 
resurssit voidaan kohdentaa tavalla, jolla
tavoitteet saavutetaan paremmin;

kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 
komissiota määrittelemään yhteistyössä 
kunkin maan kanssa samanaikaisesti 
käsiteltävät ongelmat, jotta tavoitteet 
saavutetaan paremmin;

Or. en

Tarkistus 3
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että sekä naisten 
osallistuminen neuvotteluihin että heidän 
aktiivinen toimintansa rauhanomaisissa 
siirtymäprosesseissa olisi varmistettava ja 
että niitä olisi laajennettava, sillä naiset 
voivat näytellä merkittävää osaa 
rauhanturvaamisessa, vuoropuhelun ja 
konfliktinratkaisun edistämisessä sekä 
koheesion säilyttämisessä yhteiskunnassa 
ja sen rakenteissa;

Or. en

Tarkistus 4
Mariya Gabriel

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että Euroopan unionilla 
on ihmisoikeuksista vastaava 
erityisedustaja ja että kyseisen viran 
avulla EU:n on voitava koordinoida 
toimintaansa ja parantaa sen 
ymmärrettävyyttä ja näkyvyyttä 
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ihmisoikeuksien edistämiseksi 
maailmassa ja erityisesti naisten 
oikeuksien edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 5
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toistaa tuomitsevansa kaiken naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja erityisesti 
seksuaalisen väkivallan käytön aseena 
sodissa sekä perheväkivallan; painottaa 
tiedotus- ja valistuskampanjojen merkitystä 
yhteisöissä, joissa harjoitetaan naisten 
sukuelinten silpomista;

2. toistaa tuomitsevansa kaiken naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja erityisesti 
seksuaalisen väkivallan käytön aseena 
sodissa sekä perheväkivallan, ja kehottaa 
kaikkia Euroopan neuvoston jäsenmaita 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta, ja kehottaa EU:ta 
aloittamaan menettelyt kyseiseen 
yleissopimukseen liittymiseksi, jotta 
voidaan varmistaa EU:n sisäisten ja 
ulkoisten, naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevien toimien 
johdonmukaisuus; painottaa tiedotus- ja 
valistuskampanjojen merkitystä yhteisöissä 
sekä naisten sukuelinten silpomisen 
lopettamiseksi jo kampanjoivien 
ihmisoikeuksien puolustajien ottamista 
mukaan;

Or. en

Tarkistus 6
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta



PE521.481v01-00 6/14 AM\1005400FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toistaa tuomitsevansa kaiken naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja erityisesti 
seksuaalisen väkivallan käytön aseena 
sodissa sekä perheväkivallan; painottaa 
tiedotus- ja valistuskampanjojen merkitystä 
yhteisöissä, joissa harjoitetaan naisten 
sukuelinten silpomista;

2. toistaa tuomitsevansa kaikenlaisen
naisiin kohdistuvan väkivallan ja erityisesti 
seksuaalisen väkivallan käytön aseena 
sodissa sekä perheväkivallan; painottaa 
tiedotus- ja valistuskampanjojen merkitystä 
yhteisöissä, joissa harjoitetaan naisten 
sukuelinten silpomista, nuorena 
solmittavia avioliittoja ja 
pakkoavioliittoja, naisten murhia sekä 
muita sukupuoleen perustuvia 
ihmisoikeusrikkomuksia;

Or. en

Tarkistus 7
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toistaa tuomitsevansa kaiken naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja erityisesti 
seksuaalisen väkivallan käytön aseena 
sodissa sekä perheväkivallan; painottaa 
tiedotus- ja valistuskampanjojen merkitystä 
yhteisöissä, joissa harjoitetaan naisten 
sukuelinten silpomista;

2. toistaa tuomitsevansa kaiken naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja erityisesti 
seksuaalisen väkivallan käytön aseena 
sodissa sekä perheväkivallan; painottaa 
tiedotus- ja valistuskampanjojen merkitystä 
yhteisöissä, joissa harjoitetaan naisten 
sukuelinten silpomista; kehottaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa ja EU:n jäsenvaltioita 
jatkamaan naisten sukuelinten 
silpomiseen liittyvien kysymysten esille 
ottamista poliittisissa vuoropuheluissaan 
niiden kumppanimaiden kanssa, joissa 
kyseinen käytäntö on vielä vallalla; 

Or. en

Tarkistus 8
Marina Yannakoudakis
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toistaa tuomitsevansa kaiken naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja erityisesti 
seksuaalisen väkivallan käytön aseena 
sodissa sekä perheväkivallan; painottaa 
tiedotus- ja valistuskampanjojen merkitystä 
yhteisöissä, joissa harjoitetaan naisten 
sukuelinten silpomista;

2. toistaa tuomitsevansa kaiken naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja erityisesti 
seksuaalisen väkivallan käytön aseena 
sodissa sekä perheväkivallan; painottaa 
tiedotus- ja valistuskampanjojen merkitystä 
yhteisöissä, joissa harjoitetaan naisten 
sukuelinten silpomista, ja vaatii komissiota 
keskeyttämään avun antamisen niille 
maille, joissa harjoitetaan naisten 
sukuelinten silpomista;

Or. en

Tarkistus 9
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toistaa tuomitsevansa kaiken naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja erityisesti 
seksuaalisen väkivallan käytön aseena 
sodissa sekä perheväkivallan; painottaa 
tiedotus- ja valistuskampanjojen merkitystä 
yhteisöissä, joissa harjoitetaan naisten 
sukuelinten silpomista;

2. toistaa tuomitsevansa kaiken naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja erityisesti 
seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan 
käytön aseena sodissa sekä 
perheväkivallan; painottaa tiedotus- ja 
valistuskampanjojen merkitystä 
yhteisöissä, joissa harjoitetaan nuorten 
tyttöjen seksuaalista hyväksikäyttöä ja 
naisten sukuelinten silpomista;

Or. en

Tarkistus 10
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa EU:ta tehostamaan 
toimiaan sukupuolen valintaan liittyvien 
käytäntöjen lopettamiseksi puuttumalla 
kaikkiin poikalasten suosimiseen 
johtaviin perustavanlaatuisiin syihin ja 
poistamalla ne tehokkaasti sekä 
torjumalla sukupuoleen perustuvia 
murhia, jotka ovat kasvava ja liian vähän 
raportoitu ongelma Aasian, Euroopan, 
Afrikan ja Amerikan valtioissa; korostaa, 
että tällaisten ennaltaehkäisevien 
politiikkojen olisi oltava keskeisiä 
elementtejä EU:n kehitysyhteistyössä;

Or. en

Tarkistus 11
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota asettamaan 
naisten oikeudet poikkeuksetta kaikkien 
jäsenehdokasvaltioiden kanssa käytävien 
neuvottelujen keskiöön; muistuttaa, että 
syvälle juurtunut naisiin ja tyttöihin 
kohdistuva vakava väkivalta murentaa 
edelleen Turkin asemaa 
jäsenehdokasvaltiona; kehottaa Turkin 
hallitusta jouduttamaan uudistuksia ja 
saamaan aikaan näkyviä ja konkreettisia 
tuloksia tasa-arvon periaatteen 
noudattamisessa ja naisten oikeuksien 
kunnioittamisessa;

Or. en
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Tarkistus 12
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tukemaan naisten täysimääräistä 
osallistumista poliittiseen ja taloudelliseen 
päätöksentekoon erityisesti 
rauhanrakennusprosesseissa, 
demokraattisessa siirtymävaiheessa ja 
konfliktien ratkaisemisessa;

3. pitää myönteisenä naisten 
täysimääräistä osallistumista poliittiseen ja 
taloudelliseen päätöksentekoon erityisesti 
rauhanrakennusprosesseissa, 
demokraattisessa siirtymävaiheessa ja 
konfliktien ratkaisemisessa;

Or. en

Tarkistus 13
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
Euroopan ulkosuhdehallintoa korostamaan 
naisten taloudellisten mahdollisuuksien 
kohentamisen merkitystä kehitysmaissa 
edistämällä naisten osallistumista pk-
yritysten toimintaan ja maatalouteen sekä 
heidän mahdollisuuksiaan saada käyttöönsä 
maata;

4. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
Euroopan ulkosuhdehallintoa korostamaan 
naisten taloudellisten ja politiikkaan 
liittyvien mahdollisuuksien kohentamisen 
merkitystä kehitysmaissa edistämällä 
naisten osallistumista pk-yritysten 
toimintaan ja maatalouteen sekä heidän 
mahdollisuuksiaan saada käyttöönsä maata 
sekä heidän osallistumistaan maaseudun 
kehittämishankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 14
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää näin ollen komissiota ja 
neuvostoa kehottamaan kolmansia maita 
ottamaan kansallista lainsäädäntöä 
laatiessaan naisten oikeudet huomioon ja 
varmistamaan kyseisen lainsäädännön 
täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 15
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tehostamaan ponnisteluja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseksi sukupuolten tasa-arvoa, 
odottavien äitien terveyttä sekä tyttöjen ja 
nuorten naisten pääsyä koulutukseen 
koskevissa asioissa;

5. kehottaa tehostamaan ponnisteluja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseksi sukupuolten tasa-arvoa, 
odottavien äitien terveyttä sekä tyttöjen ja 
nuorten naisten pääsyä koulutukseen 
koskevissa asioissa siten, että valtiot 
sitoutuisivat vahvasti parantamaan 
nykyisten ihmisoikeusvelvoitteiden 
vastuuvelvollisuus- ja 
seurantamekanismeja, edistämään 
oikeussuojakeinojen saatavuutta kaikkien 
ihmisten tapauksessa ja varmistamaan 
kaikkien ihmisten tosiasiallisen 
osallistumisen kehitysapua koskevaan 
päätöksentekoon ja täytäntöönpanoon 
kaikkien marginaalisimmassa ja 
epäsuotuisimmassa asemassa olevat 
henkilöt mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 16
Mikael Gustafsson
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tehostamaan ponnisteluja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseksi sukupuolten tasa-arvoa, 
odottavien äitien terveyttä sekä tyttöjen ja 
nuorten naisten pääsyä koulutukseen 
koskevissa asioissa;

5. kehottaa tehostamaan ponnisteluja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseksi sukupuolten tasa-arvoa, 
odottavien äitien terveyttä sekä tyttöjen ja 
nuorten naisten pääsyä koulutukseen 
koskevissa asioissa; suosittaa painokkaasti 
naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-
arvoa koskevan itsenäisen tavoitteen 
asettamista vuoden 2015 jälkeisten 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
puitteissa painottaen voimakkaasti 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä 
niihin liittyviä oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 17
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tehostamaan ponnisteluja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseksi sukupuolten tasa-arvoa, 
odottavien äitien terveyttä sekä tyttöjen ja 
nuorten naisten pääsyä koulutukseen 
koskevissa asioissa;

5. kehottaa tehostamaan ponnisteluja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
mahdollisimman suuren osan
saavuttamiseksi sukupuolten tasa-arvoa, 
odottavien äitien terveyttä, tyttöjen ja 
nuorten naisten pääsyä koulutukseen, 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä 
niihin liittyviä oikeuksia koskevissa 
asioissa ennen määräaikojen 
umpeutumista;

Or. en

Tarkistus 18
Lívia Járóka
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tehostamaan ponnisteluja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseksi sukupuolten tasa-arvoa, 
odottavien äitien terveyttä sekä tyttöjen ja 
nuorten naisten pääsyä koulutukseen 
koskevissa asioissa;

5. kehottaa tehostamaan ponnisteluja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseksi sukupuolten tasa-arvoa, 
odottavien äitien terveyttä sekä 
haavoittuvimmassa asemassa olevien 
ryhmien, kuten tyttöjen ja nuorten naisten,
pääsyä asianmukaisen terveydenhuollon 
piiriin ja koulutukseen koskevissa asioissa;

Or. en

Tarkistus 19
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien 
rikkomiseen ei edelleenkään kiinnitetä 
riittävästi huomiota, mikä horjuttaa 
Kairon toimintaohjelman (ICPD) 
sitoumuksien saavuttamista ja syrjinnän 
torjumista – sukupuoleen perustuva 
syrjintä ja epätasa-arvo mukaan lukien –
väestö- ja kehitysyhteistyöstrategioissa; 
korostaa, että lisääntymisterveyden alalla 
saavutettu edistys on ollut joissakin 
tilanteissa rajallista, mikä johtuu 
esimerkiksi lapsiavioliitoista, nuorena 
solmituista avioliitoista ja 
pakkoavioliitoista ja avioliiton solmimista 
koskevan laillisen alaikärajan 
noudattamatta jättämisestä ja 
pakkosterilisaatioiden tai naisten 
sukuelinten silpomisen kaltaisista 
pakottavista käytännöistä sekä sen 
mahdollisuuden epäämisestä naisilta ja 
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tytöiltä, että he voisivat tehdä itsenäisesti 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden alaan 
liittyviä päätöksiä ilman syrjintää, 
pakottamista ja väkivaltaa;

Or. en

Tarkistus 20
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
varmistamaan, että ICPD+20-ohjelman 
tarkistusprosessin myötä tarkistetaan 
kattavasti kaikkia näkökulmia, jotka 
liittyvät seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien oikeuksien täysimääräiseen 
käyttämiseen, ja vahvistamaan uudelleen 
voimakkaan ja edistyksellisen 
lähestymistavan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä koskevien oikeuksien 
takaamiseksi kaikille kansainvälisten 
ihmisoikeusnormien mukaisesti ja lisäten 
vastuuvelvollisuutta niihin liittyvistä 
saavutuksista; kehottaa erityisesti EU:ta 
ja sen jäsenvaltioita varmistamaan, että 
tarkistusprosessi pannaan täytäntöön 
osallistavalla tavalla ja että se tarjoaa 
tilaisuuksia eri sidosryhmille, kuten 
kansalaisyhteiskunnalle, naisille ja 
nuorille, jotta he voivat osallistua 
prosessiin mielekkäällä tavalla; 
muistuttaa, että tarkistamisen on 
perustuttava ihmisoikeuksiin ja 
kohdistuttava erityisesti seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä koskeviin oikeuksiin;

Or. en
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Tarkistus 21
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää ottamaan EU:n 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien 
johtopäätökset aina huomioon 
laadittaessa ohjelmia, joilla pyritään 
tukemaan naisten osallistumista 
vaaliprosesseihin, sekä pantaessa 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien suosituksia 
täytäntöön.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 22
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää ottamaan EU:n 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien johtopäätökset 
aina huomioon laadittaessa ohjelmia, joilla 
pyritään tukemaan naisten osallistumista 
vaaliprosesseihin, sekä pantaessa 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien suosituksia 
täytäntöön.

6. pyytää ottamaan EU:n 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien johtopäätökset 
aina huomioon laadittaessa ohjelmia, joilla 
pyritään tukemaan naisten täysimääräistä 
ja tasavertaista osallistumista 
vaaliprosesseihin, sekä pantaessa 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien suosituksia
täytäntöön.

Or. en


