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Tarkistus 1
Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan neuvoston 
ministerikomitean suosituksen 
toimenpiteistä sukupuoliseen 
suuntautumiseen ja sukupuoli-
identiteettiin perustuvan syrjinnän 
torjumiseksi (CM/Rec(2010)5) sekä 
Euroopan neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen suosituksen ja 
päätöslauselman (suositus 1915(2010) ja 
päätöslauselma 1728(2010)) samasta 
aiheesta,

Or. en

Tarkistus 2
Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että mitkään poliittiset, 
uskonnolliset tai kulttuuriset syyt eivät 
oikeuta naisten syrjintää;

B. katsoo, että mitkään poliittiset, 
uskonnolliset tai kulttuuriset syyt eivät 
oikeuta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
ja/tai syrjintää;

Or. en

Tarkistus 3
Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että naisiin 
kohdistuva väkivalta tarkoittaa kaikkea 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, joka 
aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa 
naisille fyysistä, seksuaalista tai henkistä 
vahinkoa tai kärsimystä, mukaan luettuna 
tällaisilla teoilla uhkaaminen, 
pakottaminen tai mielivaltainen 
vapaudenriisto joko julkisessa elämässä 
tai yksityiselämässä;

Or. en

Tarkistus 4
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. korostaa, että ei voida hyväksyä, että 
seksuaalista väkivaltaa käytetään edelleen
sodankäyntitaktiikkana 
joukkoraiskauksien, ihmiskaupan ja 
muunlaisen naisten ja lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön muodossa konfliktialueilla 
ympäri maailmaa;

C. korostaa, että ei voida hyväksyä, että 
aseistetut joukot ja muut seksuaaliseen 
väkivaltaan syyllistyvät käyttävät edelleen 
seksuaalista väkivaltaa 
sodankäyntitaktiikkana ja eräänlaisena 
"sotaan kuuluvana oikeutena"
joukkoraiskauksien, ihmiskaupan ja 
muunlaisen naisten ja lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön muodossa konfliktialueilla 
ympäri maailmaa;

Or. en

Tarkistus 5
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

C. korostaa, että ei voida hyväksyä, että 
seksuaalista väkivaltaa käytetään edelleen 
sodankäyntitaktiikkana 
joukkoraiskauksien, ihmiskaupan ja 
muunlaisen naisten ja lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön muodossa konfliktialueilla 
ympäri maailmaa;

C. korostaa, että ei voida hyväksyä, että 
seksuaalista väkivaltaa käytetään edelleen 
sodankäyntitaktiikkana 
joukkoraiskauksien, ihmiskaupan ja 
muunlaisen naisten ja lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön muodossa konfliktialueilla 
ympäri maailmaa; toteaa, että Yhdistyneet 
kansakunnat on tunnustanut sodan 
aikana tehdyt raiskaukset rikokseksi 
ihmisyyttä vastaan ja että Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvosto on 
vuodesta 2008 lähtien ollut sitoutunut 
torjumaan seksuaalisen väkivallan 
käyttöä sodankäyntitaktiikkana;

Or. it

Tarkistus 6
Silvia Costa, Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. korostaa, että ei voida hyväksyä, että 
seksuaalista väkivaltaa käytetään edelleen 
sodankäyntitaktiikkana 
joukkoraiskauksien, ihmiskaupan ja 
muunlaisen naisten ja lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön muodossa konfliktialueilla 
ympäri maailmaa;

C. korostaa, että ei voida hyväksyä, että 
seksuaalista väkivaltaa käytetään edelleen 
sodankäyntitaktiikkana joukkoraiskauksien 
ja etnisiin ryhmiin kohdistuvien 
raiskauksien, ihmiskaupan ja muunlaisen 
naisten ja lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön muodossa konfliktialueilla 
ympäri maailmaa;

Or. en

Tarkistus 7
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

D. toteaa, että naiset ovat usein
avainasemassa sodanjälkeisessä 
rauhanrakentamisessa, mukaan lukien 
konfliktien ratkaisemisessa, sovittelussa ja 
jälleenrakennusprosessissa;

D. katsoo, että naisten osallistumisen ja 
sukupuolinäkökulman merkitystä 
korostaa se seikka, että naisten 
osallistuessa konfliktien ratkaisuun ja 
rauhanrakentamisprosesseihin he ovat 
avainasemassa rauhanneuvotteluissa ja
tällöin keskitytään enemmän 
jälleenrakentamiseen, kunnostamiseen ja 
rauhan lujittamiseen;

Or. en

Tarkistus 8
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. toteaa, että naisiin kohdistuu 
edelleen erilaisia väärinkäytöksiä, mutta 
niistä ei useinkaan ilmoiteta, koska tekijä 
on uhrin lähisukulainen;

Or. it

Tarkistus 9
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa erityisesti tarvetta edistää 
terveyskasvatusta sekä asianmukaisia 
seksuaali- ja lisääntymisterveysohjelmia, 
koska niillä on suuri merkitys EU:n 
kehitys- ja ihmisoikeuspolitiikassa 
kolmansissa maissa;



AM\892819FI.doc 7/24 PE480.809v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 10
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
varmistamaan, että naisilla on 
konfliktitilanteissa tasapuoliset 
mahdollisuudet saada julkisia 
terveydenhuoltopalveluja ja riittävää 
gynekologista ja synnytykseen liittyvää 
hoitoa Maailman terveysjärjestön 
määritelmien mukaisesti; 

Or. en

Tarkistus 11
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. on hyvin huolestunut syvään 
juurtuneesta, sekä kaupungeissa että 
maaseudulla useissa kolmansissa maissa 
ilmenevästä sukupuoleen perustuvasta 
syrjinnästä ja perheväkivallasta, naisiin ja 
tyttöihin Etelä-Afrikassa kohdistuvasta 
seksuaalisen väkivallan ja raiskausten 
suuresta määrästä, riittämättömistä 
tutkimuksista, jotka usein jätetään 
tekemättä sukupuoleen kohdistuvien 
ennakkoluulojen takia, 
terveydenhuoltopalvelujen saamisen 
esteistä sekä viivästyksistä uhrien 
hoitamisessa; 
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Or. en

Tarkistus 12
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää, että naisten oikeudet otetaan 
paremmin huomioon kaikissa ulkoisen 
toiminnan politiikoissa ja 
rahoitusvälineissä, jotta voidaan lisätä tasa-
arvon valtavirtaistamista maantieteellisillä 
ja aihekohtaisilla ohjelmilla sekä 
koordinoida välineet paremmin;

2. pyytää, että naisten oikeudet otetaan 
paremmin huomioon kaikissa ulkoisen 
toiminnan politiikoissa ja 
rahoitusvälineissä, jotta voidaan lisätä tasa-
arvon valtavirtaistamista maantieteellisillä 
ja aihekohtaisilla ohjelmilla sekä 
koordinoida välineet paremmin; katsoo, 
että miesten ja naisten tasa-arvo ja 
naisten ihmisoikeuksien suojelu olisi 
sisällytettävä kaikkeen asianomaiseen 
EU:n ulkoiseen toimintaan sekä kaikkiin 
siihen sisältyviin toimiin ja ohjelmiin;

Or. lt

Tarkistus 13
Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
torjumaan ulkopolitiikassaan aktiivisesti 
sukupuoleen, rotuun ja etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää ja tekemään sen 
myös käyttämällä demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista 
rahoitusvälinettä;
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Or. en

Tarkistus 14
Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. pitää myönteisenä neuvoston 
ihmisoikeustyöryhmän vuonna 2010 
hyväksymää keinovalikoimaa, joka auttaa 
EU:n toimielimiä, EU:n jäsenvaltioita, 
edustustoja ja muita tahoja toimimaan 
ennakoivasti, kun homo- ja biseksuaalien 
sekä transihmisten ihmisoikeuksia 
loukataan, ja kehottaa komissiota 
puuttumaan niihin rakenteisiin, jotka 
johtavat tällaisiin loukkauksiin; 

Or. en

Tarkistus 15
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toistaa, että naisten oikeuksien pitäisi 
olla tärkeä osa EU:n käymää 
ihmisoikeusvuoropuhelua ja EU:n 
poliittista vuoropuhelua niiden kolmansien 
maiden kanssa, joiden kanssa on 
allekirjoitettu yhteistyö- tai 
assosiaatiosopimuksia, näiden sopimusten 
ihmisoikeuslausekkeiden mukaisesti; 
kehottaa komissiota ja neuvostoa 
ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin siinä tapauksessa, että näitä 
säännöksiä rikotaan;

3. toistaa, että naisten oikeuksien pitäisi 
olla tärkeä osa EU:n käymää 
ihmisoikeusvuoropuhelua ja EU:n 
poliittista vuoropuhelua niiden kolmansien 
maiden kanssa, joiden kanssa on 
allekirjoitettu yhteistyö- tai 
assosiaatiosopimuksia, näiden sopimusten 
ihmisoikeuslausekkeiden mukaisesti; 
toteaa, että naisten osallistumista 
neuvotteluihin ja heidän osuuttaan 
aktiivisina toimijoina rauhanomaisissa 
siirtymäprosesseissa olisi lisättävä;
kehottaa komissiota ja neuvostoa 
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ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin siinä tapauksessa, että näitä 
säännöksiä rikotaan;

Or. en

Tarkistus 16
Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. on syvästi huolestunut sukupuoleen 
perustuvan väkivallan lisääntymisestä eri 
puolilla maailmaa ja katsoo sen olevan 
yksi maailmanlaajuisen kriisin 
seurauksia; on erityisen huolestunut 
naisten ja tyttöjen surmien 
lisääntymisestä Meksikossa ja muissa 
Keski- ja Etelä-Amerikan maissa ja 
toteaa, että ne ovat osa yleistynyttä 
väkivaltaa ja rakenteellista syrjintää; 
tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
kauhistuttavat naisten surmaamiset sekä 
näistä rikoksista rankaisematta 
jättämisen, koska se tarjoaa murhaajille 
verukkeita ja rohkaisee heitä jatkamaan 
tekojaan; 

Or. en

Tarkistus 17
Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota vahvistamaan 
selkeän vastuunajon Euroopan 



AM\892819FI.doc 11/24 PE480.809v02-00

FI

ulkosuhdehallinnossa ja koordinoimaan 
EU:n edustustojen asianomaisia toimia 
jäsenvaltioiden lähetystöjen kanssa 
maissa, joiden on määrä muuntaa naisten 
surmaamisia koskeva korkean edustajan 
Catherine Ashtonin julkilausuma 
käytännön toimiksi, joihin on varattu 
riittävästi määrärahoja; kehottaa lisäksi 
komissiota tukemaan poliittisesti ja 
taloudellisesti Inter-American System of 
Human Rights -järjestelmää naisten 
surmaamisen torjunnassa ja edistämään 
sen tuomioiden täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 18
Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. tukee Latinalaisen Amerikan valtioita 
niiden pyrkimyksissä täyttää 
asianmukaisesti velvollisuutensa 
naissurmien ehkäisemisessä ja 
tutkimisessa, huomion kiinnittämisessä 
niihin sekä niistä syytteeseen 
asettamisessa, rankaisemisessa ja 
korvaamisessa; kehottaa komissiota 
ottamaan asian säännöllisesti esiin 
poliittisissa vuoropuheluissa ja erityisesti 
ihmisoikeuksista käytävissä 
vuoropuheluissa ja tarjoutumaan 
tekemään yhteistyötä, jotta alueiden 
välisissä kumppanuuksissa löydetään 
ratkaisuja naisiin kohdistuvan väkivallan 
ja naissurmien lopettamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 19
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota tekemään naisten 
oikeuksista keskeisen kysymyksen 
ehdokasvaltioiden kanssa käytävissä 
neuvotteluissa, ja muistuttaa, että Turkilta 
vaaditaan näkyviä ja konkreettisia 
tuloksia yhdenvertaisuuden periaatteen ja
naisten oikeuksien kunnioittamisen 
soveltamisesta;

5. kehottaa komissiota tekemään naisten 
oikeuksista keskeisen kysymyksen 
poikkeuksetta kaikkien ehdokasvaltioiden 
kanssa käytävissä neuvotteluissa ja
ilmoittamaan Turkin viranomaisille, että 
naisiin kohdistuva vakava väkivalta, 
kunniamurhat sekä varhaisessa iässä 
solmitut avioliitot ja pakkoavioliitot 
mukaan luettuina, ovat edelleen tärkeitä 
kysymyksiä, jotka Turkin olisi ratkaistava; 
kehottaa komissiota lisäksi kiinnittämään 
huomiota käytettyjen keinojen 
tehottomuuteen ja Turkin viranomaisten 
haluttomuuteen rangaista tehokkaasti 
rikosten tekijöitä; kehottaa komissiota 
vaatimaan Turkin hallitusta 
nopeuttamaan uudistuksia, toteuttamaan 
sukupuolten tasa-arvoa edistäviä ja 
väkivaltaa vähentäviä ohjelmia kaikilla 
koulutustasoilla sekä antamaan 
koulutusta hallinto-, poliisi- ja 
oikeusviranomaisille sekä 
kansalaisyhteiskunnalle; pyytää lisäksi 
komissiota kehottamaan Turkkia 
panemaan täytäntöön tehokkaita 
ennaltaehkäisy-, suojelu- ja 
syytteeseenasettamistoimia sekä 
edistymään konkreettisesti naisten 
oikeuksien kunnioittamisessa ja 
toteuttamisessa; 

Or. en

Tarkistus 20
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota tekemään naisten 
oikeuksista keskeisen kysymyksen 
ehdokasvaltioiden kanssa käytävissä 
neuvotteluissa, ja muistuttaa, että Turkilta 
vaaditaan näkyviä ja konkreettisia tuloksia 
yhdenvertaisuuden periaatteen ja naisten 
oikeuksien kunnioittamisen soveltamisesta;

5. kehottaa komissiota tekemään naisten 
oikeuksista keskeisen kysymyksen 
ehdokasvaltioiden kanssa käytävissä 
neuvotteluissa, ja muistuttaa, että Turkilta 
vaaditaan näkyviä ja konkreettisia tuloksia 
yhdenvertaisuuden periaatteen ja naisten 
oikeuksien kunnioittamisen soveltamisesta;
toteaa, että Turkkia vaaditaan lisäksi 
noudattamaan kansainvälisiä 
sitoumuksia, kuten kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskevaa YK:n 
yleissopimusta, Kairon toimintaohjelmaa, 
Pekingin toimintaohjelmaa ja 
Yhdistyneiden kansakuntien 
vuosituhatjulistusta;

Or. en

Tarkistus 21
Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota tekemään naisten 
oikeuksista keskeisen kysymyksen 
ehdokasvaltioiden kanssa käytävissä 
neuvotteluissa, ja muistuttaa, että Turkilta
vaaditaan näkyviä ja konkreettisia tuloksia 
yhdenvertaisuuden periaatteen ja naisten 
oikeuksien kunnioittamisen soveltamisesta;

5. kehottaa komissiota tekemään naisten 
oikeuksista keskeisen kysymyksen 
ehdokasvaltioiden kanssa käytävissä 
neuvotteluissa, ja muistuttaa, että näiltä 
valtioilta vaaditaan näkyviä ja 
konkreettisia tuloksia yhdenvertaisuuden 
periaatteen ja naisten oikeuksien 
kunnioittamisen soveltamisesta;

Or. en

Tarkistus 22
Raül Romeva i Rueda
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
puuttumaan naisiin kohdistuvaan 
väkivaltaan ja sukupuoleen perustuviin 
ihmisoikeusloukkauksiin kansainvälisesti 
erityisesti voimassa olevien ja 
neuvoteltavien kahdenvälisten 
assosiaatiosopimusten ja kansainvälisten 
kauppasopimusten yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 23
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tunnustaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen 
(EIDHR) myönteisen vaikutuksen naisten 
oikeuksien ja naisten oikeuksien 
puolustajien suojelemisessa, ja suhtautuu 
myönteisesti alueellisiin ja aihekohtaisiin 
kampanjoihin, jotka ovat naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumista 
koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisia ja 
jotka koskevat konfliktialueilla oleviin 
naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa, 
pakkoavioliittoja ja varhaisessa iässä 
solmittuja avioliittoja, naisten sukuelinten 
silpomisia ja naisten osallistumista 
demokratiakehitykseen;

7. tunnustaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen 
(EIDHR) myönteisen vaikutuksen naisten 
oikeuksien ja naisten oikeuksien 
puolustajien suojelemisessa, ja suhtautuu 
myönteisesti alueellisiin ja aihekohtaisiin 
stereotypioiden, syrjinnän ja 
perheväkivallan poistamiseksi 
järjestettyihin tiedotuskampanjoihin, jotka 
ovat naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjumista koskevien EU:n suuntaviivojen 
mukaisia ja jotka koskevat konfliktialueilla 
oleviin naisiin kohdistuvaa seksuaalista 
väkivaltaa, pakkoavioliittoja ja varhaisessa 
iässä solmittuja avioliittoja, naisten 
sukuelinten silpomisia ja naisten 
osallistumista demokratiakehitykseen;

Or. en
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Tarkistus 24
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2003 
tekemää aloitetta sukupuolielinten 
silpomisen kieltävän kansainvälisen 
"nollatoleranssipäivän" perustamisesta 
yleisen tietoisuuden lisäämiseksi tästä 
naisten ja tyttöjen terveyttä ja fyysistä 
koskemattomuutta koskevan 
perusoikeuden loukkaamisesta;

Or. it

Tarkistus 25
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. tukee kaikkia eri puolilla maailmaa 
naisten oikeuksien puolesta taistelevia 
naisia ja panee erityisesti merkille 
äskettäiset tapahtumat Saudi-Arabiassa, 
jossa yhä useammat naiset ajavat autoa ja 
pyrkivät tasa-arvoon;

Or. en

Tarkistus 26
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että sekä ruohonjuuritasolla 
että politiikassa on tehostettava 
pyrkimyksiä lakkauttaa kaikenlainen 
naisten sukuelinten silpominen tuomalla 
esiin, että tällainen käytäntö on vakava 
ihmisoikeuksien sekä naisten ja tyttöjen 
fyysisen koskemattomuuden loukkaus; 

Or. en

Tarkistus 27
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota kuitenkin 
käyttämään välinettä edelleen kaikkien 
naisiin kohdistuvan väkivallan muotojen 
käsittelemiseen sekä toimenpiteiden 
kehittämiseen naisten oikeuksien ja heidän 
yhteiskunnallisen asemansa 
vahvistamiseksi;

8. kehottaa komissiota kuitenkin 
käyttämään välinettä edelleen kaikkien 
naisiin kohdistuvan fyysisen, sosiaalisen ja 
psyykkisen väkivallan muotojen 
käsittelemiseen sekä toimenpiteiden 
kehittämiseen naisten oikeuksien ja heidän 
yhteiskunnallisen asemansa 
vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 28
Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota kuitenkin 
käyttämään välinettä edelleen kaikkien 
naisiin kohdistuvan väkivallan muotojen 
käsittelemiseen sekä toimenpiteiden 

8. kehottaa komissiota kuitenkin 
käyttämään välinettä edelleen kaikkien 
naisiin kohdistuvan väkivallan muotojen 
käsittelemiseen sekä toimenpiteiden 
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kehittämiseen naisten oikeuksien ja heidän 
yhteiskunnallisen asemansa 
vahvistamiseksi;

kehittämiseen naisten oikeuksien ja heidän 
yhteiskunnallisen asemansa 
vahvistamiseksi ja tiettyihin kulttuureihin 
syvään juurtuneiden käytäntöjen, kuten 
pakkoavioliittojen ja naisten sukuelinten 
silpomisen, estämiseksi;

Or. de

Tarkistus 29
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarkistamaan ja tuntuvasti parantamaan 
sukupuolten tasa-arvoa ulkosuhteissa 
ehdotuksessa uudeksi monivuotiseksi 
rahoituskehykseksi vuosiksi 2014–2020;

Or. en

Tarkistus 30
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota perustamaan 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen;

Or. lt

Tarkistus 31
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
9 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. muistuttaa, että 29. huhtikuuta 2004 
annettu neuvoston direktiivi 2004/81/EY 
oleskeluluvasta, joka myönnetään 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa tekeville kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa 
maahantulossa avustamisen kohteiksi, ja 
18. kesäkuuta 2009 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2009/52/EY maassa laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työnantajiin kohdistettavia 
seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista ovat hyödyllisiä 
välineitä ihmiskaupan uhrien 
suojelemiseen ja ne olisi pantava 
kokonaisuudessaan täytäntöön;

9. muistuttaa, että 29. huhtikuuta 2004 
annettu neuvoston direktiivi 2004/81/EY 
oleskeluluvasta, joka myönnetään 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa tekeville kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka ovat 
joukkoraiskausten, ihmiskaupan ja 
muunlaisen naisiin ja lapsiin kohdistuvan 
seksuaalisen hyväksikäytön uhreja tai 
jotka ovat joutuneet laittomassa
maahantulossa avustamisen kohteiksi, ja 
18. kesäkuuta 2009 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2009/52/EY maassa laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työnantajiin kohdistettavia 
seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista ovat hyödyllisiä 
välineitä ihmiskaupan uhrien 
suojelemiseen ja ne olisi pantava 
kokonaisuudessaan täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 32
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. painottaa, että lasten, erityisesti 
tyttöjen, rekisteröimättä jättäminen on 
ensimmäinen kerta, kun heidän 
oikeuksiaan rikotaan; kehottaa komissiota 
näin ollen tukemaan tarvittaessa syntymien 
rekisteröintiä kolmansissa maissa;

10. painottaa, että lasten, erityisesti 
tyttöjen, rekisteröimättä jättäminen on 
ensimmäinen kerta, kun heidän 
oikeuksiaan rikotaan; kehottaa komissiota 
näin ollen tukemaan tarvittaessa syntymien 
rekisteröintiä kolmansissa maissa; toteaa, 
että on myös tunnustettava äitien oikeus 
suojeluun ja tukeen ja oikeus lasten 
hoitamiseen ja kasvattamiseen sekä 
naisten oikeus terveyteen ja taloudelliseen 
turvaan;
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Or. en

Tarkistus 33
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. kehottaa painottamaan ja 
rahoittamaan ohjelmia, joilla 
varmistetaan kaikkien tyttöjen 
mahdollisuus käydä koulua, ottaen 
huomioon, että tyttöjen kouluttaminen on 
kulmakivi, jolle voidaan rakentaa tasa-
arvoisempia yhteiskuntia ja jonka avulla 
voidaan edistää naisten taloudellista 
riippumattomuutta ja vähentää naisten ja 
tyttöjen seksuaalista hyväksikäyttöä 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 34
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 b. korostaa, että pyrkimys lisätä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyvien oikeuksien käyttöä ja 
terveyspalvelujen saatavuutta on tärkeä 
osa naisten ihmisoikeuksien takaamista; 
kehottaa tässä yhteydessä EU:ta 
tehostamaan työtään vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi 
äitiyshuollon parantamisessa myös 
takaamalla tiedon, nykyaikaisten 
ehkäisykeinojen ja 
lisääntymisterveyspalvelujen 
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saatavuuden; vaatii komissiota pyrkimään 
tähän tavoitteeseen kaikissa sen 
kansainvälisissä kehityspolitiikkaan 
liittyvissä toimissa;

Or. en

Tarkistus 35
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. tukee komissiota terveydenhuollon 
alalla, erityisesti hivin/aidsin torjunnassa, 
ja kehottaa komissiota edistämään 
erityisesti raskaana oleville tai imettäville 
naisille tarkoitettua terveyskasvatusta;

Or. en

Tarkistus 36
Mary Honeyball

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
useimmissa EU:n 
vaalitarkkailuvaltuuskunnissa on 
sukupuolten tasa-arvon asiantuntija, sekä 
huomioon, joka on kiinnitetty naisten 
osallistumiseen vaaliprosesseihin, ja 
kehottaa kanavoimaan EU:n 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien aihetta 
koskevien raporttien päätelmät 
maantieteellisiksi ja aihekohtaisiksi 
ohjelmiksi kyseisissä maissa;

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
useimmissa EU:n 
vaalitarkkailuvaltuuskunnissa on 
sukupuolten tasa-arvon asiantuntija, sekä 
huomioon, joka on kiinnitetty naisten 
osallistumiseen vaaliprosesseihin, ja 
kehottaa toteuttamaan tarvittavat toimet 
heidän osallistumisensa varmistamiseksi 
kaikissa vaalitarkkailuvaltuuskunnissa;

Or. en
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Tarkistus 37
Mary Honeyball

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. kehottaa kanavoimaan naisten 
osallistumista vaaliprosesseihin koskevien 
EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntien 
raporttien päätelmät maantieteellisiksi ja 
aihekohtaisiksi ohjelmiksi kyseisissä 
maissa; 

Or. en

Tarkistus 38
Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. painottaa, että naisten on voitava 
hallita seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyviä oikeuksiaan ja että heillä on 
erityisesti oltava mahdollisuus saada 
helposti ehkäisyvälineitä ja abortti; toteaa, 
että oikeus lisääntymisterveyteen on 
olennainen osa ihmisoikeuksia; korostaa, 
että oikeudet lisääntymisterveyteen 
perustuvat siihen, että tunnustetaan 
kaikkien pariskuntien ja yksilöiden 
perusoikeus päättää vapaasti ja 
vastuullisesti lastensa lukumäärästä ja 
lasten hankkimisen ajankohdasta ja 
heidän oikeutensa saada tietoa ja 
välineitä tämän toteuttamiseen sekä 
oikeus saavuttaa mahdollisimman korkea 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden taso, 
mukaan luettuna kaikkien oikeus tehdä 
lisääntymistä koskevia päätöksiä ilman 
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syrjintää, pakkoa tai väkivaltaa (WHO:n 
määritelmä);

Or. en

Tarkistus 39
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. tukee vahvasti Daphne-ohjelmaa, 
jolla pyritään torjumaan naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa viidelläsadalla 
Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa 
vuodesta 1997 lähtien toteutetulla 
hankkeella ja jonka tavoitteena on 
erityisesti kaikenlaisen naisiin 
työpaikalla, koulussa ja kotona 
kohdistuvan seksuaalisen, psyykkisen ja 
fyysisen väkivallan lopettaminen;

Or. it

Tarkistus 40
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. kehottaa komissiota auttamaan 
tyttölasten abortoinnin estämisessä, koska 
tytär nähdään monissa yhteiskunnissa 
yleisesti edelleen taakkana ja poika 
elättäjänä.

17. kehottaa komissiota auttamaan 
tyttölasten abortoinnin ja tyttövauvojen 
surmaamisen estämisessä, koska tytär 
nähdään monissa yhteiskunnissa yleisesti 
edelleen taakkana ja poika elättäjänä;
kehottaa komissiota käyttämään tähän 
kehitysyhteistyöhön ja -apuun 
tarkoitettuja määrärahojaan; 

Or. en
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Tarkistus 41
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. kehottaa komissiota auttamaan 
tyttölasten abortoinnin estämisessä, koska 
tytär nähdään monissa yhteiskunnissa 
yleisesti edelleen taakkana ja poika 
elättäjänä.

17. kehottaa komissiota työskentelemään 
sukupuolta koskeviin ennakkoluuloihin 
perustuvan sukupuolen valinnan 
estämiseksi ja pyytää, että se ei tee tätä 
rajoittamalla lisääntymisterveyspalvelujen 
ja -teknologian saatavuutta vaan 
tehostamalla toimia naisten ja tyttöjen 
rakenteellisen syrjinnän lopettamiseksi, 
mukaan luettuna sukupuolisesti syrjivän 
lainsäädännön kumoaminen, naisten ja 
tyttöjen voimaannuttaminen koulutuksen 
avulla sekä perintöoikeuteen, 
myötäjäisiin, vanhuusiän toimeentuloon 
ja muihin henkilökohtaista turvallisuutta 
koskeviin kysymyksiin, sukunimen 
määräytymistä koskevaan politiikkaan 
jne. puuttuminen; 

Or. en

Tarkistus 42
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota torjumaan niin 
kutsuttuja sukupuoliperusteisia abortteja 
sekä kaikenlaisia naisiin ja tyttölapsiin 
kohdistuvia vahingollisia perinteitä ja 
käytäntöjä; 

Or. en
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Tarkistus 43
Silvia Costa, Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota tukemaan 
naisten oikeuksien ja elinehtojen 
edistämiseen sitoutuneiden 
kansalaisjärjestöjen aktiivista 
osallistumista kaikkiin yhteistyö- ja 
kehitysohjelmiin; 

Or. en


