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Tarkistus 117
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 19 ja 
23 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 19, 23
ja 25 artiklan,

Or. en

Tarkistus 118
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen 16 artiklan,

Or. en

Tarkistus 119
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ikääntymistä koskevan 
Madridin kansainvälisen 
toimintasuunnitelman 5 artiklan,

Or. en
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Tarkistus 120
Laurence J.A. J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Alankomaiden 
vapauspuolueen (Partij voor de Vrijheid) 
naisiin kohdistuvasta väkivallasta 
islamilaisissa maissa laatiman raportin 
”Geweld tegen vrouwen binnen de 
islam”1 a,
______________
1 a ”Geweld tegen vrouwen binnen de 
islam”, Partij voor de Vrijheid, 
maaliskuu 2013. Saatavilla verkossa 
osoitteessa 
http://pvv.nl/images/stories/Geweld_tegen
_vrouwen_binnen_de_islam-.pdf.

Or. nl

Tarkistus 121
Salvador Sedó i Alabart

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sukupuoleen 
perustuva väkivalta voi aiheuttaa uhrille 
fyysistä, seksuaalista, emotionaalista tai 
psyykkistä haittaa taikka taloudellista 
vahinkoa;

B. ottaa huomioon, että sukupuoleen 
perustuva väkivalta voi aiheuttaa uhrille 
fyysistä, seksuaalista, emotionaalista tai 
psyykkistä haittaa ja taloudellista tai 
sosiaalista vahinkoa;

Or. es
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Tarkistus 122
Salvador Sedó i Alabart

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että unionissa naiset 
eivät ole yhtäläisesti suojattuja miesten 
väkivallalta, koska jäsenvaltioiden toimet 
ja lainsäädäntö poikkeavat toisistaan;

L. ottaa huomioon, että unionissa naiset 
eivät ole yhtäläisesti suojattuja miesten 
väkivallalta, koska jäsenvaltioiden toimet 
ja lainsäädäntö poikkeavat toisistaan, 
minkä vuoksi naiset ovat entistä 
haavoittuvammassa asemassa;

Or. es

Tarkistus 123
Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N a. ottaa huomioon, että naisten 
riippumattomuutta ja taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallistumista 
parantamalla voidaan vähentää heidän 
alttiuttaan sukupuoleen perustuvalle 
väkivallalle;

Or. fr

Tarkistus 124
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että naisiin kohdistuvan 
väkivallan eri tyyppejä koskevia tietoja ei 

O. ottaa huomioon, että naisiin kohdistuvan 
väkivallan eri tyyppejä koskevia tietoja ei 
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kerätä unionissa säännöllisesti, minkä 
vuoksi on vaikeaa varmistaa ongelman 
todellinen laajuus ja löytää siihen sopivia 
ratkaisuja;

kerätä unionissa säännöllisesti eivätkä ne 
kata kaikkia ikäryhmiä, minkä vuoksi on 
vaikeaa varmistaa ongelman todellinen 
laajuus ja löytää siihen sopivia ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 125
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q a. katsoo, että ikääntyneiden 
kaltoinkohtelu on tunnustettu 
kansainvälisesti ikääntyneiden naisten 
ihmisoikeuksien loukkaukseksi ja että 
ikääntyneiden kaltoinkohtelua on 
ehkäistävä ja torjuttava kaikissa EU-
maissa;

Or. en

Tarkistus 126
Laurence J.A. J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. viittaa erityisesti Alankomaiden 
vapauspuolueen naisiin kohdistuvasta 
väkivallasta islamilaisissa maissa 
laatimaan raporttiin ”Geweld tegen 
vrouwen binnen de islam”1 a, jossa 
esitetään tutkimustietoa1 b, jonka mukaan 
muslimitaustaiset miehet suorittavat 
maailmassa 91 prosenttia ja Euroopassa 
96 prosenttia kaikesta naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta;
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______________
1 a ”Geweld tegen vrouwen binnen de 
islam”, Partij voor de Vrijheid, 
maaliskuu 2013. Saatavilla verkossa 
osoitteessa 
http://pvv.nl/images/stories/Geweld_tegen
_vrouwen_binnen_de_islam-.pdf.
1 b ”Middle East Quarterly”, P. Chesler, 
alkuvuosi 2010, s. 3–11.

Or. nl

Perustelu

Esittelijä ei mainitse lainkaan islamia yhdeksi syyksi sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, 
mikä on naurettavaa. Tutkimukset osoittavat selvästi, että tällaista väkivaltaa esiintyy yleisesti 
muslimiyhteisöissä ja islamilaisissa maissa.

Tarkistus 127
Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pyytää, että neuvosto aktivoi 
yhdyskäytävälausekkeen eli päättää 
yksimielisesti sukupuoleen perustuvan 
väkivallan (naisten sukupuolielinten 
silpominen mukaan luettuna) 
sisällyttämisestä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 83 artiklan 
1 kohdassa lueteltujen rikosten joukkoon;

3. pyytää, että neuvosto aktivoi 
yhdyskäytävälausekkeen eli päättää 
yksimielisesti sukupuoleen perustuvan 
väkivallan (naisten sukupuolielinten 
silpominen mukaan luettuna) 
sisällyttämisestä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 83 artiklan 
1 kohdassa lueteltujen rikosten joukkoon; 
kiinnittää neuvoston huomion siihen, että 
väkivallan uhrien suojelua koskevien jo 
voimassa olevien lainsäädäntö- tai 
sääntelytoimenpiteiden täydellistä 
soveltamista on valvottava;

Or. fr

Tarkistus 128
Mariya Gabriel
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pyytää, että komissio laatii unionin 
laajuisen strategian ja 
toimintasuunnitelman naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumiseksi;

5. pyytää, että komissio laatii unionin 
laajuisen strategian ja 
toimintasuunnitelman naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumiseksi ja korostaa siinä 
erityisesti naisia koskevaa 
ennaltaehkäisyä, jonka ansiosta he voivat 
perehtyä oikeuksiinsa, ja valistaa myös 
miehiä ja poikia erittäin varhaisesta iästä 
alkaen naisten fyysisen ja psyykkisen 
koskemattomuuden kunnioittamisesta; 
vaatii luomaan poliisi- ja 
oikeusviranomaisille asianmukaisen 
koulutuksen, jossa otetaan huomioon 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
erityispiirteet; kannustaa jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon uhrien tuen, jonka 
avulla määritetään elämänsuunnitelma ja 
palautetaan luottamus, jotta uhrit eivät 
joudu uudestaan heikkoon tai 
riippuvaiseen asemaan;

Or. fr

Tarkistus 129
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pyytää, että komissio laatii unionin 
laajuisen strategian ja 
toimintasuunnitelman naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumiseksi;

5. pyytää, että komissio laatii unionin 
laajuisen strategian ja 
toimintasuunnitelman naisiin kohdistuvan 
väkivallan kaikkien muotojen
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 130
Antonyia Parvanova
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Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Asetuksen tavoitteena olisi oltava sellaisten 
toimenpiteiden vahvistaminen, joilla 
edistetään ja tuetaan naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumista koskevia 
jäsenvaltioiden toimia.

Asetuksen tavoitteena olisi oltava sellaisten 
toimenpiteiden vahvistaminen, joilla 
edistetään ja tuetaan naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumista koskevia 
jäsenvaltioiden toimia.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa olisi 
pidettävä (rikoksen uhrin oikeuksia, tukea 
ja suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2001/220/YOS 
korvaamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2012/29/EU mukaisesti) 
väkivaltana, joka kohdistuu henkilöön 
hänen sukupuolensa, sukupuoli-
identiteettinsä tai sukupuolen ilmaisunsa 
vuoksi tai joka vaikuttaa tiettyä sukupuolta 
edustaviin henkilöihin suhteettomasti. Se 
voi aiheuttaa uhrille fyysistä, seksuaalista, 
emotionaalista tai psyykkistä haittaa taikka 
taloudellista vahinkoa ja siihen sisältyvät 
läheisväkivalta, seksuaalinen väkivalta 
(mukaan luettuina raiskaus, seksuaaliset 
hyökkäykset ja seksuaalinen häirintä), 
ihmiskauppa, orjuuttaminen sekä erilaiset 
vahingolliset käytännöt, kuten 
pakkoavioliitot, naisten sukuelinten 
silpominen ja niin kutsutut 
”kunniarikokset”.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa olisi 
pidettävä (rikoksen uhrin oikeuksia, tukea 
ja suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2001/220/YOS 
korvaamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2012/29/EU mukaisesti) 
väkivaltana, joka kohdistuu henkilöön 
hänen sukupuolensa, sukupuoli-
identiteettinsä tai sukupuolen ilmaisunsa 
vuoksi tai joka vaikuttaa tiettyä sukupuolta 
edustaviin henkilöihin suhteettomasti. Se 
voi aiheuttaa uhrille fyysistä, seksuaalista, 
emotionaalista tai psyykkistä haittaa taikka 
taloudellista vahinkoa ja siihen sisältyvät 
läheisväkivalta, seksuaalinen väkivalta 
(mukaan luettuina raiskaus, seksuaaliset 
hyökkäykset ja seksuaalinen häirintä), 
ihmiskauppa, orjuuttaminen sekä erilaiset 
vahingolliset käytännöt, kuten 
pakkoavioliitot, naisten sukuelinten 
silpominen ja niin kutsutut 
”kunniarikokset”.

Toimiin olisi sisällytettävä: 
kokonaisvaltaisten strategioiden ja 
ohjelmien suunnittelu, täytäntöönpano ja 
arviointi; tutkimus, tietojen kerääminen ja 
arviointi mukaan luettuina; osallistuvien 
virkamiesten koulutuksen järjestäminen; 
kokemusten, tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtaminen; tietoisuuden 
lisääminen; tukipuhelinpalvelujen 
perustaminen; suojakotien perustaminen, 
tilat ja henkilökunta mukaan luettuina.
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Or. en

Tarkistus 131
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Suositus 1: annettavan asetuksen tavoite ja 
soveltamisala

Suositus 1: annettavan asetuksen tavoite ja 
soveltamisala

Asetuksen tavoitteena olisi oltava sellaisten 
toimenpiteiden vahvistaminen, joilla 
edistetään ja tuetaan naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumista koskevia 
jäsenvaltioiden toimia.

Asetuksen tavoitteena olisi oltava sellaisten 
toimenpiteiden vahvistaminen, joilla 
edistetään ja tuetaan naisiin ja lapsiin 
kohdistuvan väkivallan torjumista koskevia 
jäsenvaltioiden toimia.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa olisi 
pidettävä (rikoksen uhrin oikeuksia, tukea 
ja suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2001/220/YOS 
korvaamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2012/29/EU mukaisesti1) 
väkivaltana, joka kohdistuu henkilöön 
hänen sukupuolensa, sukupuoli-
identiteettinsä tai sukupuolen ilmaisunsa 
vuoksi tai joka vaikuttaa tiettyä sukupuolta 
edustaviin henkilöihin suhteettomasti. Se 
voi aiheuttaa uhrille fyysistä, seksuaalista, 
emotionaalista tai psyykkistä haittaa taikka 
taloudellista vahinkoa ja siihen sisältyvät 
läheisväkivalta, seksuaalinen väkivalta 
(mukaan luettuina raiskaus, seksuaaliset 
hyökkäykset ja seksuaalinen häirintä), 
ihmiskauppa, orjuuttaminen sekä erilaiset 
vahingolliset käytännöt, kuten 
pakkoavioliitot, naisten sukuelinten 
silpominen ja niin kutsutut 
”kunniarikokset”.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa 
(ja muita sukupuoleen perustuvan 
väkivallan muotoja) olisi pidettävä 
(rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua 
koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä 
neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS 
korvaamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2012/29/EU mukaisesti1) 
väkivaltana, joka kohdistuu henkilöön 
hänen sukupuolensa, sukupuoli-
identiteettinsä tai sukupuolen ilmaisunsa 
vuoksi tai joka vaikuttaa tiettyä sukupuolta 
edustaviin henkilöihin suhteettomasti. Se 
voi aiheuttaa uhrille fyysistä, seksuaalista, 
emotionaalista tai psyykkistä haittaa taikka 
taloudellista vahinkoa ja siihen sisältyvät 
läheisväkivalta, seksuaalinen väkivalta 
(mukaan luettuina raiskaus, seksuaaliset 
hyökkäykset ja seksuaalinen häirintä), 
ihmiskauppa, orjuuttaminen sekä erilaiset 
vahingolliset käytännöt, kuten 
pakkoavioliitot, naisten sukuelinten 
silpominen ja niin kutsutut 
”kunniarikokset”.

Toimiin olisi sisällytettävä: 
kokonaisvaltaisten strategioiden ja 
ohjelmien suunnittelu, täytäntöönpano ja 

Toimiin olisi sisällytettävä: 
kokonaisvaltaisten strategioiden ja 
ohjelmien suunnittelu, täytäntöönpano ja 
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arviointi; tutkimus, tietojen kerääminen ja 
arviointi mukaan luettuina; osallistuvien 
virkamiesten koulutuksen järjestäminen; 
kokemusten, tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtaminen; tietoisuuden 
lisääminen; tukipuhelinpalvelujen 
perustaminen; suojakotien perustaminen, 
tilat ja henkilökunta mukaan luettuina.

arviointi; tutkimus, tietojen kerääminen ja 
arviointi mukaan luettuina; osallistuvien 
virkamiesten koulutuksen järjestäminen; 
kokemusten, tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtaminen; tietoisuuden 
lisääminen; tukipuhelinpalvelujen 
perustaminen; suojakotien perustaminen, 
tilat ja henkilökunta mukaan luettuina.

Asetusta olisi sovellettava jäsenvaltioihin. Asetusta olisi sovellettava jäsenvaltioihin. 
______________ ________________
1 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57. 1 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.

Or. en

Tarkistus 132
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Suositus 2: ehkäisevät toimet Suositus 2: ehkäisevät toimet
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäiseviä 
toimenpiteitä, joita ovat erityisesti 
seuraavat:

Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa 
ehkäiseviä toimenpiteitä, joita ovat 
erityisesti seuraavat:

– kokonaisvaltaisten vuotuisten 
strategioiden ja ohjelmien suunnittelu, 
täytäntöönpano ja arviointi, mukaan 
luettuina julkiset koulutusohjelmat ja 
opettajien koulutus, jotta voidaan poistaa 
esteet, joiden vuoksi naiset ja tytöt eivät 
voi nauttia täysistä oikeuksistaan ja 
vapautua väkivallasta, ja jotta 
yhteiskuntien ajattelutapaa voidaan 
muuttaa;

– kokonaisvaltaisten vuotuisten 
strategioiden ja ohjelmien suunnittelu, 
täytäntöönpano ja arviointi, mukaan 
luettuina julkiset koulutusohjelmat ja 
opettajien koulutus, jotta voidaan poistaa 
esteet, joiden vuoksi naiset ja tytöt eivät 
voi nauttia täysistä oikeuksistaan ja 
vapautua väkivallasta, ja jotta 
yhteiskuntien ajattelutapaa voidaan 
muuttaa;

– sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskeva tutkimus, väkivallan syitä ja 
motiiveja koskevien tietojen kerääminen ja 
arviointi mukaan luettuna, samalla kun 
pyritään yhdenmukaistamaan sukupuoleen 
perustuvan väkivallan 

– sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskeva tutkimus, väkivallan syitä ja 
motiiveja koskevien tietojen kerääminen ja 
arviointi mukaan luettuna, samalla kun 
pyritään yhdenmukaistamaan sukupuoleen 
perustuvan väkivallan 
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rekisteröintiperusteet, jotta kerätyt tiedot 
ovat vertailukelpoisia;

rekisteröintiperusteet, jotta kerätyt tiedot 
ovat vertailukelpoisia;

– koulutuksen antaminen virkamiehille, 
jotka todennäköisesti joutuvat tekemisiin 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
kanssa, kuten lainvalvontaviranomaiset, 
sosiaaliviranomaiset, 
terveydenhuoltohenkilöstö ja 
hätäkeskusten henkilöstö, jotta nämä voivat 
havaita ja tunnistaa tällaiset tapaukset ja 
toimia niissä asianmukaisesti ottaen 
erityisesti huomioon uhrien tarpeet ja 
oikeudet;

– koulutuksen antaminen virkamiehille ja 
ammattihenkilöstölle, jotka 
todennäköisesti joutuvat tekemisiin naisiin 
kohdistuvan väkivallan kanssa, kuten 
lainvalvontaviranomaiset, 
sosiaaliviranomaiset, 
terveydenhuoltohenkilöstö ja 
hätäkeskusten henkilöstö, jotta nämä voivat 
havaita ja tunnistaa tällaiset tapaukset ja 
toimia niissä asianmukaisesti ottaen 
erityisesti huomioon uhrien tarpeet ja 
oikeudet;

– asiantuntemuksen, kokemusten, tietojen 
ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen 
eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston 
(EUCPN) välityksellä;

– asiantuntemuksen, kokemusten, tietojen 
ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen 
eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston 
(EUCPN) välityksellä;

– tiedotuskampanjojen toteuttaminen 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden 
kanssa;

– tiedotuskampanjojen toteuttaminen 
yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja muiden 
toimijoiden kanssa;

– maksuttomien kansallisten 
palvelulinjojen käyttöönotto siten, että 
niiden palveluista vastaa erityiskoulutuksen 
saanut henkilökunta, jos niin ei ole jo 
tehty;

– maksuttomien kansallisten 
palvelulinjojen käyttöönotto siten, että 
niiden palveluista vastaa erityiskoulutuksen 
saanut henkilökunta, jos niin ei ole jo 
tehty;

– erikoistuneiden turvakotien avaaminen 
ja tilojen ja henkilöstön osoittaminen 
niille siten, että 10 000 asukasta kohti on 
vähintään yksi turvakotipaikka.

– sen varmistaminen, että on 
erikoistuneita turvakoteja, joille on 
osoitettu tilat ja henkilöstö, siten, että 
10 000 asukasta kohti on vähintään yksi 
turvakotipaikka;

– tuen varmistaminen naisten 
kansalaisjärjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajille, jotka 
pyrkivät estämään naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvaa sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa.

Or. en

Tarkistus 133
Antonyia Parvanova
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Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäiseviä 
toimenpiteitä, joita ovat erityisesti 
seuraavat:

Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäiseviä 
toimenpiteitä, joita ovat erityisesti 
seuraavat:

– kokonaisvaltaisten vuotuisten 
strategioiden ja ohjelmien suunnittelu, 
täytäntöönpano ja arviointi, mukaan 
luettuina julkiset koulutusohjelmat ja 
opettajien koulutus, jotta voidaan poistaa 
esteet, joiden vuoksi naiset ja tytöt eivät 
voi nauttia täysistä oikeuksistaan ja 
vapautua väkivallasta, ja jotta 
yhteiskuntien ajattelutapaa voidaan 
muuttaa;

– kokonaisvaltaisten vuotuisten 
strategioiden ja ohjelmien suunnittelu, 
täytäntöönpano ja arviointi, mukaan 
luettuina julkiset koulutusohjelmat ja 
opettajien koulutus kaikilla tasoilla, jotta 
voidaan poistaa esteet, joiden vuoksi naiset 
ja tytöt eivät voi nauttia täysistä 
oikeuksistaan ja vapautua väkivallasta, ja 
jotta yhteiskuntien ajattelutapaa voidaan 
muuttaa;

– sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskeva tutkimus, väkivallan syitä ja 
motiiveja koskevien tietojen kerääminen ja 
arviointi mukaan luettuna, samalla kun 
pyritään yhdenmukaistamaan sukupuoleen 
perustuvan väkivallan 
rekisteröintiperusteet, jotta kerätyt tiedot 
ovat vertailukelpoisia;

– sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskeva tutkimus, väkivallan syitä ja 
motiiveja koskevien tietojen kerääminen ja 
arviointi mukaan luettuna, samalla kun 
pyritään yhdenmukaistamaan sukupuoleen 
perustuvan väkivallan 
rekisteröintiperusteet, jotta kerätyt tiedot 
ovat vertailukelpoisia;

– koulutuksen antaminen virkamiehille, 
jotka todennäköisesti joutuvat tekemisiin 
sukupuoleen perustuvan väkivallan kanssa, 
kuten lainvalvontaviranomaiset, 
sosiaaliviranomaiset, 
terveydenhuoltohenkilöstö ja 
hätäkeskusten henkilöstö, jotta nämä voivat 
havaita ja tunnistaa tällaiset tapaukset ja 
toimia niissä asianmukaisesti ottaen 
erityisesti huomioon uhrien tarpeet ja 
oikeudet;

– koulutuksen antaminen virkamiehille, 
jotka todennäköisesti joutuvat tekemisiin 
sukupuoleen perustuvan väkivallan kanssa, 
kuten lainvalvontaviranomaiset, 
sosiaaliviranomaiset, 
terveydenhuoltohenkilöstö ja 
hätäkeskusten henkilöstö, jotta nämä voivat 
havaita ja tunnistaa tällaiset tapaukset ja 
toimia niissä asianmukaisesti ottaen 
erityisesti huomioon uhrien tarpeet ja 
oikeudet;

– asiantuntemuksen, kokemusten, tietojen 
ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen 
eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston 
(EUCPN) välityksellä;

– asiantuntemuksen, kokemusten, tietojen 
ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen 
eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston 
(EUCPN) välityksellä;

– tiedotuskampanjojen toteuttaminen 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden

– tiedotuskampanjojen toteuttaminen 
kuulemalla kansalaisjärjestöjä ja muita 
toimijoita ja tarvittaessa yhteistyössä 
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kanssa; niiden kanssa;
– maksuttomien kansallisten 
palvelulinjojen käyttöönotto siten, että 
niiden palveluista vastaa erityiskoulutuksen 
saanut henkilökunta, jos niin ei ole jo 
tehty;

– maksuttomien kansallisten 
palvelulinjojen käyttöönotto ja tukeminen
siten, että niiden palveluista vastaa 
erityiskoulutuksen saanut henkilökunta, jos 
niin ei ole jo tehty;

– erikoistuneiden turvakotien avaaminen 
ja tilojen ja henkilöstön osoittaminen niille 
siten, että 10 000 asukasta kohti on 
vähintään yksi turvakotipaikka.

– sen varmistaminen, että erikoistuneita 
turvakoteja on käytettävissä, ja tilojen ja 
henkilöstön osoittaminen niille siten, että 
10 000 asukasta kohti on vähintään yksi 
turvakotipaikka.

Or. en

Tarkistus 134
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Suositus 2: ehkäisevät toimet Suositus 2: ehkäisevät ja torjuvat toimet

Or. es

Tarkistus 135
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäiseviä 
toimenpiteitä, joita ovat erityisesti 
seuraavat:

Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäiseviä 
ja torjuvia toimenpiteitä, joita ovat 
erityisesti seuraavat:

Or. es
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Tarkistus 136
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 1 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kokonaisvaltaisten vuotuisten 
strategioiden ja ohjelmien suunnittelu, 
täytäntöönpano ja arviointi, mukaan 
luettuina julkiset koulutusohjelmat ja 
opettajien koulutus, jotta voidaan poistaa 
esteet, joiden vuoksi naiset ja tytöt eivät 
voi nauttia täysistä oikeuksistaan ja 
vapautua väkivallasta, ja jotta 
yhteiskuntien ajattelutapaa voidaan 
muuttaa;

– kokonaisvaltaisten vuotuisten 
strategioiden ja ohjelmien suunnittelu, 
täytäntöönpano ja arviointi ottamalla 
huomioon naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaan liittyvät kuusi tavoitetta 
(toimenpiteet, ennaltaehkäisy, suojelu, 
syytteeseenpano, tuen tarjoaminen ja 
kumppanuus) ja mukaan luettuina julkiset 
koulutusohjelmat ja opettajien koulutus, 
jotta voidaan poistaa esteet, joiden vuoksi 
naiset ja tytöt eivät voi nauttia täysistä 
oikeuksistaan ja vapautua väkivallasta, ja 
jotta yhteiskuntien ajattelutapaa voidaan 
muuttaa;

Or. es

Tarkistus 137
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 1 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kokonaisvaltaisten vuotuisten 
strategioiden ja ohjelmien suunnittelu, 
täytäntöönpano ja arviointi, mukaan 
luettuina julkiset koulutusohjelmat ja 
opettajien koulutus, jotta voidaan poistaa 
esteet, joiden vuoksi naiset ja tytöt eivät 
voi nauttia täysistä oikeuksistaan ja 
vapautua väkivallasta, ja jotta 
yhteiskuntien ajattelutapaa voidaan 
muuttaa;

– kokonaisvaltaisten vuotuisten 
strategioiden ja ohjelmien suunnittelu, 
täytäntöönpano ja arviointi, mukaan 
luettuina julkiset koulutusohjelmat ja 
opettajien koulutus, jotta voidaan poistaa 
esteet, ennakkoluulot ja stereotypiat,
joiden vuoksi naiset ja tytöt eivät voi 
nauttia täysistä oikeuksistaan ja vapautua 
väkivallasta, ja jotta yhteiskuntien 
ajattelutapaa voidaan muuttaa;

Or. it
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Tarkistus 138
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kokonaisvaltaisten vuotuisten 
strategioiden ja ohjelmien suunnittelu, 
täytäntöönpano ja arviointi, mukaan 
luettuina julkiset koulutusohjelmat ja 
opettajien koulutus, jotta voidaan poistaa 
esteet, joiden vuoksi naiset ja tytöt eivät 
voi nauttia täysistä oikeuksistaan ja 
vapautua väkivallasta, ja jotta 
yhteiskuntien ajattelutapaa voidaan 
muuttaa;

– kokonaisvaltaisten vuotuisten 
strategioiden ja ohjelmien suunnittelu, 
täytäntöönpano ja arviointi, mukaan 
luettuina julkiset koulutusohjelmat ja 
opettajien sekä vapaa-ajan sektorin 
ammattilaisten koulutus, jotta voidaan 
poistaa esteet, joiden vuoksi naiset ja tytöt 
eivät voi nauttia täysistä oikeuksistaan ja 
vapautua väkivallasta, ja jotta 
yhteiskuntien ajattelutapaa voidaan 
muuttaa;

(…) (…)

– asiantuntemuksen, kokemusten, tietojen 
ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen 
eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston 
(EUCPN) välityksellä;

– asiantuntemuksen, kokemusten, tietojen 
ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen 
eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston 
(EUCPN) ja EU:n muiden ammattilaisille 
tarkoitettujen asiaankuuluvien 
foorumien, kuten CEPOLin, 
EUROJUSTin, EU:n johtavien 
asiantuntijalääkärien (EU Chief Medical 
Officers) ja EU:n johtavien ylihoitajien 
(EU Chief Nursing Officers) välityksellä;

(…) (…)
– erikoistuneiden turvakotien avaaminen ja 
tilojen ja henkilöstön osoittaminen niille 
siten, että 10 000 asukasta kohti on 
vähintään yksi turvakotipaikka.

– naisten turvallisina ja 
voimaannuttavina paikkoina pitämien 
erikoistuneiden turvakotien avaaminen ja 
tilojen ja tarkoituksenmukaisesti 
koulutetun henkilöstön osoittaminen niille 
siten, että 10 000 asukasta kohti on 
vähintään yksi turvakotipaikka.

Or. en
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Tarkistus 139
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– koulutuksen antaminen virkamiehille, 
jotka todennäköisesti joutuvat tekemisiin 
sukupuoleen perustuvan väkivallan kanssa, 
kuten lainvalvontaviranomaiset, 
sosiaaliviranomaiset, 
terveydenhuoltohenkilöstö ja 
hätäkeskusten henkilöstö, jotta nämä voivat 
havaita ja tunnistaa tällaiset tapaukset ja 
toimia niissä asianmukaisesti ottaen 
erityisesti huomioon uhrien tarpeet ja 
oikeudet;

– järjestelmällisen koulutuksen antaminen 
virkamiehille, jotka todennäköisesti 
joutuvat tekemisiin sukupuoleen 
perustuvan väkivallan kanssa, kuten 
lainvalvontaviranomaiset, 
sosiaaliviranomaiset, lasten (väkivallan 
uhrit tai todistajat) tukemisesta vastaavat 
viranomaiset, terveydenhuoltohenkilöstö ja 
hätäkeskusten henkilöstö, jotta nämä voivat 
havaita ja tunnistaa tällaiset tapaukset ja 
toimia niissä asianmukaisesti ottaen 
erityisesti huomioon uhrien tarpeet ja 
oikeudet;

Or. it

Tarkistus 140
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 5 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– tiedotuskampanjojen toteuttaminen 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden 
kanssa;

– tiedotuskampanjojen ja erityisesti 
miehille ja pojille suunnattujen 
tiedotuskampanjoiden toteuttaminen 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen, yhdistysten, 
tiedotusvälineiden ja muiden toimijoiden 
kanssa;

Or. it

Tarkistus 141
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera
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Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– erikoistuneiden turvakotien avaaminen ja 
tilojen ja henkilöstön osoittaminen niille 
siten, että 10 000 asukasta kohti on 
vähintään yksi turvakotipaikka.

– erikoistuneiden turvakotien 
(sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhreille varhaista tukea tarjoavat 
keskukset mukaan luettuina) avaaminen 
ja tilojen ja asianmukaisesti koulutetun
henkilöstön osoittaminen niille siten, että 
10 000 asukasta kohti on vähintään yksi 
turvakotipaikka;

Or. it

Tarkistus 142
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– mekanismien käyttöönotto maksuttoman 
oikeusavun saannin helpottamiseksi, jotta 
uhrit voivat puolustaa oikeuksiaan 
kaikkialla unionissa;

Or. es

Tarkistus 143
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
käsittelemään erikoistuneiden 
tuomioistuimien perustaminen tai niiden 
määrän lisääminen; tuomareille, 



AM\1011703FI.doc 19/27 PE524.683v01-00

FI

syyttäjäviranomaisille ja asianajajille 
annettavien sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa koskevien resurssien ja 
koulutusmateriaalin lisääminen; 
lainvalvontaviranomaisten 
erityisyksiköiden vahvistaminen 
lisäämällä niiden henkilöstöä sekä 
parantamalla niiden koulutusta ja 
varustetasoa;

Or. es

Tarkistus 144
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– alaikäisten, vammaisten naisten, 
maahanmuuttajien, vähemmistöihin 
kuuluvien, vanhusten, kouluttamattomien 
tai vähän koulutettujen naisten tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien 
naisten kaltaisten erityistarpeisten uhrien 
erityispiirteiden huomioon ottaminen 
kaikissa ohjelmissa, toimenpiteissä ja 
toiminnoissa;

Or. es

Tarkistus 145
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– työehtosopimuksia koskevien toimien 
toteuttaminen sekä työnantajien, 
ammattiliittojen ja yritysten sekä niiden 
johtoelinten välinen parempi 
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koordinointi, jotta uhrit saavat 
asianmukaista tietoa oikeuksistaan 
työntekijöinä, erityisesti työaikojensa 
vähentämisestä tai uudelleenjärjestelystä, 
maantieteellisestä liikkuvuudesta, 
työkeskusten muuttamisesta, 
lomautuksista siten, että lomautusajaksi 
katsotaan ajanjakso, jolta saadaan 
sosiaali- ja työttömyysturvakorvausta, ja 
työsopimusten päättämisestä siten, että 
työntekijällä on oikeus saada 
työttömyyskorvausta;

Or. es

Tarkistus 146
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– sen takaaminen, että väkivallan tekijöitä 
rangaistaan rikoksen vakavuusasteen 
mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 147
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 f viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhrien ensisijaisen pääsyn varmistaminen 
sosiaalisen asuntotuotannon asuntoihin;

Or. es
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Tarkistus 148
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 g viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– sukupuoleen perustuvan väkivallan 
sisällyttäminen yhdeksi turvapaikan 
myöntämisen perusteeksi;

Or. es

Tarkistus 149
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– uhreille annettava oikea-aikainen ja 
asianmukainen tieto mahdollisuuksista 
saada suojelua ja tukea sekä käytössä 
olevista oikeudellisista toimenpiteistä, 
jotta uhrit uskaltaisivat todistaa;

Or. it

Tarkistus 150
Inês Zuber

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kaikkien erilaisten väkivallan muotojen 
ja niiden syvemmälle menevien syiden 
ehkäiseminen ja torjuminen sekä 
erityisiin toimenpiteisiin ryhtyminen 
kaikkien väkivallan muotojen osalta siten, 
että taustalla on aina miesten ja naisten 
oikeuksien ja velvollisuuksien tasa-
arvoisuus elämän kaikilla osa-alueilla, 
oikeus fyysiseen ja henkiseen 
koskemattomuuteen, oikeus 
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oikeussuojaan ja pääsy tuomioistuimiin 
oikeuksien puolustamista varten, oikeus 
työntekijöiden oikeuksia kunnioittaviin 
työpaikkojen ja oikeus samanarvoisesta 
työstä maksettavaan yhdenmukaiseen 
palkkaan;

Or. pt

Tarkistus 151
Inês Zuber

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden takaavien 
sosiaalisten ja taloudellisten olosuhteiden 
varmistaminen;

Or. pt

Tarkistus 152
Inês Zuber

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– erityissairaanhoidon palvelujen 
tarjoamisen takaaminen julkisissa 
sairaanhoitolaitoksissa;

Or. pt

Tarkistus 153
Inês Zuber



AM\1011703FI.doc 23/27 PE524.683v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kansalaisten valistaminen naisiin 
kohdistuvan väkivallan ongelmista ja
naisten yhteiskunnallisesta asemasta; 
naisten työ- ja perhe-elämän sekä 
yhteiskunnallisen ja poliittisen elämän 
yhteensovittamisen takaaviin 
toimenpiteisiin ryhtyminen;

Or. pt

Tarkistus 154
Inês Zuber

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toimenpiteisiin ryhtyminen äitiyden 
suojelun noudattamatta jättämistä 
koskevien tarkastusten ja seuraamusten 
toteuttamiseksi;

Or. pt

Tarkistus 155
Inês Zuber

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 f viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– vuotuisten tiedotuskampanjoiden 
järjestäminen naisiin kohdistuvan 
väkivallan ongelmista ja naisten 
oikeuksien edistämisestä sekä erityisesti 
seuraavista aiheista: perheväkivalta, 
perheväkivalta nuorten pariskuntien 
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keskuudessa, ihmiskauppa, naisten ja 
lasten hyväksikäyttö prostituutiossa, 
naisten sukuelinten silpominen, 
sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä, 
työoikeudet ja äitiyden suojelu 
työpaikoilla;

Or. pt

Tarkistus 156
Inês Zuber

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 g viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– sen kirjaaminen perheväkivallan 
poistamista koskeviin kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin, että laittomille 
naissiirtolaisille on tarjottava tukea täysin 
samalla tavoin kuin laillisesti maassa 
oleville naisille ja että laitosten ei tarvitse 
ilmoittaa näistä tapauksista 
viranomaisille;

Or. pt

Tarkistus 157
Inês Zuber

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 2 – 7 h viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten 
tueksi tarjottavien maksuttomien 
terveydenhuoltopalvelujen vahvistaminen 
ja sellaisten suojapaikkojen ja -tilojen 
lisääminen, joissa on erikoistuttu 
tukemaan eri kieliä puhuvia eri maiden 
kansalaisia olevia naisia;
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Or. pt

Tarkistus 158
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 3

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Yhden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta jäsenvaltioiden on
ryhdyttävä tarvittaviin toimiin kansallisten 
raportoijien tai vastaavien järjestelyjen 
varmistamiseksi. Järjestelyihin olisi 
sisällytettävä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan muotojen arviointi, kansallisella 
ja paikallisella tasolla toteutettujen 
torjuntatoimien tulosten mittaaminen, 
tilastotietojen kerääminen ja vuotuinen 
raportointi Euroopan komissiolle ja asiasta 
vastaaville Euroopan parlamentin 
valiokunnille.

Yhden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta jäsenvaltioiden olisi
ryhdyttävä tarvittaviin toimiin kansallisten 
raportoijien tai vastaavien järjestelyjen 
varmistamiseksi. Järjestelyihin olisi 
sisällytettävä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan muotojen arviointi, kansallisella 
ja paikallisella tasolla toteutettujen 
torjuntatoimien tulosten mittaaminen, 
tilastotietojen kerääminen ja vuotuinen 
raportointi Euroopan komissiolle ja asiasta 
vastaaville Euroopan parlamentin 
valiokunnille.

Or. en

Tarkistus 159
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 4

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Suositus 4: naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevan unionin strategian 
koordinointi

Suositus 4: naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 
väkivallan torjuntaa koskevan unionin 
strategian koordinointi

Jotta voidaan laatia koordinoitu ja 
vakiintunut sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa koskeva unionin strategia, 
jäsenvaltioiden on toimitettava 
suosituksessa 3 tarkoitetut tiedot Euroopan 
komissiolle.

Jotta voidaan laatia koordinoitu ja 
vakiintunut sukupuoleen perustuvaa, 
naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa 
koskeva unionin strategia, jäsenvaltioiden 
on toimitettava suosituksessa 3 tarkoitetut 
tiedot Euroopan komissiolle.

Euroopan komission olisi perustettava 
naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa 
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käsittelevän EU:n raportoijan toimi 
jäsenvaltioiden työn tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 160
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 4

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Jotta voidaan laatia koordinoitu ja 
vakiintunut sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa koskeva unionin strategia, 
jäsenvaltioiden on toimitettava 
suosituksessa 3 tarkoitetut tiedot Euroopan 
komissiolle.

Jotta voidaan laatia koordinoitu ja 
vakiintunut sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa koskeva unionin strategia, 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
suosituksessa 3 tarkoitetut tiedot Euroopan 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 161
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 5

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta alkaen komissio esittää 
kunkin vuoden joulukuun 31. päivään 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, 
missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
tarvittavia toimia tämä asetuksen 
noudattamiseksi.

Vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta alkaen komissio esittää 
kunkin vuoden joulukuun 31. päivään 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, 
missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
tämän asetuksen mukaisia toimia.

Kertomuksessa luetellaan toteutetut 
toimenpiteet ja korostetaan aloja, joilla on 
ryhdyttävä toimenpiteisiin.

Kertomuksessa luetellaan toteutetut 
toimenpiteet ja korostetaan hyviä 
käytäntöjä.

Or. en
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Tarkistus 162
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
Liite – Suositus 6

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Asetuksessa olisi vahvistettava 
suosituksessa 3 lueteltuja toimia koskevan 
unionin talousarvioon sisältyvän 
taloudellisen tuen lähde.

Asetuksessa olisi vahvistettava 
suosituksessa 3 lueteltuja toimia koskevan 
unionin talousarvioon (pääluokka III)
sisältyvän taloudellisen tuen lähde.

Or. en


