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Tarkistus 1
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers, László Tőkés, Csaba Sógor, 

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon lasten oikeuksista 
vuonna 1989 tehdyn yleissopimuksen 2, 12 
ja 24 artiklan, joissa käsitellään 
syrjimättömyyttä, lapsen oikeutta tulla 
kuulluksi sekä äitien, vastasyntyneiden ja 
lasten terveyden suojelua perhesuunnittelua 
koskevan opetuksen ja palveluiden 
kehittämisen lisäksi,

– ottaa huomioon lasten oikeuksista 
vuonna 1989 tehdyn yleissopimuksen 
johdannon, 2, 12 ja 24 artiklan, joissa 
käsitellään syrjimättömyyttä, lapsen 
oikeutta tulla kuulluksi sekä äitien, 
vastasyntyneiden ja lasten terveyden 
suojelua perhesuunnittelua koskevan 
opetuksen ja palveluiden kehittämisen 
lisäksi,

Or. en

Tarkistus 2
Anna Záborská, Anne Delvaux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zuzana Roithová, 
Miroslav Mikolášik, Bernd Posselt, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, László Tőkés, 
Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon lapsen oikeuksien 
julistuksen1, jossa todetaan, että ”lapsi 
ruumiillisen ja henkisen 
kypsymättömyytensä vuoksi tarvitsee 
erityistä suojelua ja huolenpitoa, siihen 
luettuna asianmukainen hoito sekä ennen 
syntymää että sen jälkeen”,

Or. en

                                               
1 Hyväksytty YK:n yleiskokouksen 10. joulukuuta 1959 antamalla päätöslauselmalla 1386 (XIV).
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Tarkistus 3
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien kansainvälisen väestöä ja 
kehitystä käsitelleen konferenssin 
julkilausuman ja toimintaohjelman (Kairo, 
13. syyskuuta 1994) sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokouksen 
päätöslauselman 65/234 kansainvälisen 
väestöä ja kehitystä käsitelleen 
konferenssin seurannasta vuoden 2014 
jälkeen (joulukuu 2010),

− ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien kansainvälisen väestöä ja 
kehitystä käsitelleen konferenssin 
julkilausuman ja toimintaohjelman (Kairo, 
13. syyskuuta 1994) sekä sen 
tarkistuskonferenssien loppuasiakirjat, 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksen (ICPD+5) kesäkuussa 
1999 pidetyn erityisistunnon 
päätöslauselman ja Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokouksen 
päätöslauselman 65/234 kansainvälisen 
väestöä ja kehitystä käsitelleen 
konferenssin seurannasta vuoden 2014 
jälkeen (joulukuu 2010),

Or. en

Tarkistus 4
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2011 
antamansa päätöslauselman naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumista 
koskevan EU:n politiikan 
painopistealueista ja yleispiirteistä,

Or. en

Tarkistus 5
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon 8. joulukuuta 2003 
julkaistun Yhdysvaltain 
edustajainhuoneen asiakirjan (US House 
of Representatives Congressional Record 
Extension of Remarks ) ”Documents 
reveal deceptive practices by abortion 
lobby”, jossa osoitetaan, miten aborttia 
edistävät ryhmät aikovat kannustaa 
aborttia suoranaisten väitteiden lisäksi 
sanoja ja määritelmiä vääristämällä sekä 
kansallista lainsäädäntöä kiertämällä,

Or. en

Tarkistus 6
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 18 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon 16. syyskuuta 2011 
annetun Euroopan neuvoston 
parlamentaarisen yleiskokouksen (PACE) 
kertomuksen syntymää edeltävästä 
sukupuolen valitsemisesta,

Or. en

Tarkistus 7
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers, Bernd Posselt 

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 18 b viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon 7. lokakuuta 2010 
annetun Euroopan neuvoston 
parlamentaarisen yleiskokouksen (PACE) 
päätöslauselman 1763 (2010) ”The right 
to conscientious objection in lawful 
medical care”,

Or. en

Tarkistus 8
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, 
Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Bernd Posselt, Csaba Sógor, Jan 
Olbrycht, Philippe de Villiers, Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 18 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon 11. toukokuuta 2010 
annetun Euroopan neuvoston 
parlamentaarisen yleiskokouksen (PACE) 
päätöslauselmaesityksen ”Sex-selective 
abortion – ’Gendercide’”, jossa sen 
jäsenvaltioita kehotetaan tuomitsemaan 
aina ja kaikkialla sukupuoleen perustuvat 
abortit,

Or. en

Tarkistus 9
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers, Filip Kaczmarek, László Tőkés, Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
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168 artiklan 7 kohdan, jossa todetaan, 
että unionin toiminnassa otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden velvollisuudet, 
jotka liittyvät niiden terveyspolitiikan 
määrittelyyn sekä terveyspalvelujen ja 
sairaanhoidon järjestämiseen ja 
tarjoamiseen,

Or. en

Tarkistus 10
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, László Tőkés, 
Bernd Posselt, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan,

− ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 
10 artiklan (ajatuksen, omantunnon ja 
uskonnon vapaus), jossa tunnustetaan 
omantunnon syistä tapahtuvaa 
kieltäytymistä koskeva oikeus,

Or. en

Tarkistus 11
Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon neuvoston EU:sta ja 
globaalista terveydestä 
ulkoasiainministerien neuvoston 
3011. kokouksessa Brysselissä 
10. toukokuuta 2010 antamat päätelmät,

Or. en
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Tarkistus 12
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, László Tőkés, Bernd Posselt, Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen asiassa C-34/10 antaman 
tuomion, jonka mukaan on tieteellinen 
tosiasia, että ihmisen elämä alkaa 
hedelmöityksestä ja että ihmisalkio on 
ihmisen kehittymisprosessin tietty vaihe,

Or. en

Tarkistus 13
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Bernd Posselt, 
Csaba Sógor, László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 26 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon 29. syyskuuta 1994 
antamansa päätöslauselman Kairossa 
pidetyn maailman väestö- ja 
kehityskonferenssin tuloksista* ja 
4. heinäkuuta1996 antamansa 
päätöslauselman kyseisen konferenssin 
seurannasta*,

− ottaa huomioon 29. syyskuuta 1994 
antamansa päätöslauselman Kairossa 
pidetyn maailman väestö- ja 
kehityskonferenssin tuloksista1 ja 
4. heinäkuuta1996 antamansa 
päätöslauselman kyseisen konferenssin 
seurannasta2 sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskeviin 
oikeuksiin ja aborttiin liittyvät valtioiden 
esittämät lukuisat varaumat,

Or. en

                                               
1 EYVL C 305, 31.10.1994, s. 80.
2 EYVL C 211, 22.7.1996, s. 31.
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Tarkistus 14
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 32 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon Maailman 
terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston 
ja Saksan liittovaltion terveyskasvatuksen 
alan keskuksen (BZgA) vuonna 2010 
julkaiseman asiakirjan ”Standards for 
Sexuality Education in Europe: A 
framework for policy makers, educational 
and health authorities and specialists”,

Or. en

Tarkistus 15
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers, Jan Olbrycht, Filip Kaczmarek, László Tőkés, Bernd Posselt, Csaba 
Sógor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 32 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2013 
antamansa suosituksen neuvostolle 
luonnoksesta EU:n suuntaviivoiksi 
uskonnon tai uskonnonvapauden 
edistämisestä tai suojelemisesta 
(P7_TA(2013)027),

Or. en

Tarkistus 16
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 32 b viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun raportin 
(A/HR/C/19/41), joka koskee yksilöitä 
heidän seksuaalisen suuntautumisensa ja 
sukupuoli-identiteettinsä perusteella 
syrjivästä lainsäädännöstä ja käytännöistä 
sekä heihin kohdistuvista 
väkivallanteoista,

Or. en

Tarkistus 17
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Miroslav Mikolášik, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Csaba Sógor, Nirj Deva, Philippe 
de Villiers, Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että seksuaali- ja
lisääntymisoikeudet kuuluvat 
ihmisoikeuksiin, joiden rikkominen 
loukkaa naisten ja tyttöjen oikeutta tasa-
arvoon, syrjimättömyyteen, ihmisarvoon 
ja terveyteen sekä vapautta välttyä 
epäinhimilliseltä ja halventavalta 
kohtelulta;

A. katsoo, että naisilla ja tytöillä on oikeus 
yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja olla 
joutumatta syrjityiksi sukupuolen, 
ihmisarvon ja terveyden perusteella sekä
vapaus välttyä epäinhimilliseltä ja 
halventavalta kohtelulta;

Or. en

Tarkistus 18
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että SEUT-sopimuksen 
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8 artiklan mukaan unioni pyrkii kaikissa 
toimissaan poistamaan eriarvoisuutta 
miesten ja naisten välillä sekä edistämään 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa;

Or. en

Tarkistus 19
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet liittyvät kaikkien ihmisten 
jokaiseen elämänvaiheeseen ja että 
naisten ja miesten on otettava ne siksi 
huomioon koko elämän ajan, ja katsoo, 
että seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja 
niitä koskeviin oikeuksiin liittyvät 
ohjelmat on suunniteltava ihmisten eri 
elämänvaiheisiin liittyvät tarpeet ja 
haasteet huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 20
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että ei ole olemassa 
mitään abortin saatavuuteen liittyvää 
kansainvälistä oikeudellista velvoitetta, 
joka perustuisi tiettyyn syyhyn mukaan 
lukien, mutta ei pelkästään, terveyssyyt, 
yksityisyys, syrjimättömyys tai 
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seksuaalinen itsemääräämisoikeus; 

Or. en

Tarkistus 21
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että SEUT-
sopimuksen 168 artiklassa todetaan, että 
unioni toimii varmistaen ihmisen 
terveyden korkeatasoisen suojelun ja 
kansanterveyden parantamisen;

Or. en

Tarkistus 22
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Filip Kaczmarek, László Tőkés, Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 
alkusanoissa todetaan, että ”ihmiskunnan 
kaikkien jäsenten luonnollisen arvon ja 
heidän yhtäläisten ja luovuttamattomien 
oikeuksiensa tunnustaminen on 
vapauden, oikeudenmukaisuuden ja 
rauhan perustana maailmassa”, ja 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen 3 artiklassa todetaan, että 
”kullakin yksilöllä on oikeus elämään, 
vapauteen ja henkilökohtaiseen 
turvallisuuteen”;

Or. en
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Tarkistus 23
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevassa kansainvälisessä 
yleissopimuksessa tunnustetaan 
syntymättömien lasten ihmisoikeudet, 
koska sen 6 artiklassa määrätään, että 
kuolemanrangaistusta ”ei saa panna 
täytäntöön raskaana olevan naisen 
osalta”;

Or. en

Tarkistus 24
Diane Dodds

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että naisilla ja miehillä pitäisi 
olla oikeus tehdä omat tietoiset ja 
vastuulliset valintansa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteensä liittyvissä asioissa;

B. katsoo, että naisilla ja miehillä pitäisi 
olla oikeus tehdä omat tietoiset ja 
vastuulliset valintansa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteensä liittyvissä asioissa; 
katsoo, että syntymättömien lapsien 
oikeudet on pidettävä voimassa ja niitä on 
kunnioitettava;

Or. en

Tarkistus 25
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että naisilla ja miehillä pitäisi 
olla oikeus tehdä omat tietoiset ja 
vastuulliset valintansa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteensä liittyvissä asioissa;

B. katsoo, että naisilla ja miehillä on iästä, 
sukupuolesta, rodusta, etnisyydestä, 
luokasta, kastista, 
uskonnonharjoittamisesta, siviilisäädystä, 
ammatista, vammaisuudesta, HIV-
tartunnasta (tai sukupuolitaudeista), 
kansallisesta alkuperästä, 
maahanmuuttajan asemasta, kielestä, 
seksuaalisesta suuntautumisesta ja 
sukupuoli-identiteetistä riippumatta 
oikeus tehdä omat tietoiset ja vastuulliset 
valintansa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteensä liittyvissä asioissa;

Or. en

Tarkistus 26
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että naisilla ja miehillä pitäisi 
olla oikeus tehdä omat tietoiset ja 
vastuulliset valintansa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteensä liittyvissä asioissa;

B. katsoo, että naisilla ja miehillä pitäisi 
olla täysi oikeus tehdä omat tietoiset ja 
vastuulliset valintansa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteensä liittyvissä asioissa, 
ja heillä pitäisi olla tätä varten kaikki 
välineet ja mahdollisuudet;

Or. es

Tarkistus 27
Mikael Gustafsson

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

B a. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon puute on keskeinen syy sille, 
että naisten ja nuorten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä laiminlyödään ja että 
yleisesti naiseuden ja mieheyden 
stereotyyppiset käsitystavat ja erityisesti 
tyttöjen ja naisten seksuaalisuutta 
koskevat käsitykset aiheuttavat 
merkittävän esteen seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien toteutumiselle;

Or. en

Tarkistus 28
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että missään 
kansainvälisessä oikeudellisesti sitovassa 
sopimuksessa ei määritellä käsitettä 
’seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet’; ottaa huomioon, että 
Maailman terveysjärjestön sanakirjassa 
osoitetaan kattavampaa kielen käyttöä 
koskevaa lähestymistapaa, sillä 
’seksuaali- ja lisääntymisterveyteen’ 
sisältyvät ’hedelmällisyyden 
sääntelykeinot’, joihin sisältyvät 
’raskaudenkeskeytys (abortti)’;

Or. en

Tarkistus 29
Marina Yannakoudakis
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että jäsenvaltioiden 
toimivaltaan kuuluu seksuaalivalistuksen 
sisällyttäminen koulutusjärjestelmiinsä ja 
että tämä ei ole EU:n tehtävä;

Or. en

Tarkistus 30
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että tahattomat ja ei-
toivotut raskaudet ovat edelleen 
ongelmallinen todellisuus monille naisille 
EU:ssa, myös teinitytöille;

Or. en

Tarkistus 31
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että ehkäisyvälineet 
eivät kuulu julkisen sairasvakuutuksen 
piiriin lähes kolmasosassa EU:n 
jäsenvaltioista, mikä aiheuttaa vakavan 
saatavuutta koskevan esteen tietyille 
naisryhmille, mukaan lukien pienituloiset 
naiset, nuoret ja väkivaltaisissa suhteissa 
elävät naiset;
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Or. en

Tarkistus 32
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että kattava, 
ikäryhmille sopiva, näyttöön perustuva, 
tieteellisesti tarkka ja ei-tuomitseva 
seksuaalivalistus, laadukkaat 
perhesuunnittelupalvelut ja 
ehkäisyvälineiden saatavuus auttavat 
estämään tahattomia ja ei-toivottuja 
raskauksia, vähentävät abortin tarvetta ja 
edistävät HI-viruksen ja sukupuolitautien 
ehkäisemistä; ottaa huomioon, että kun 
nuoria opetetaan ottamaan vastuuta 
omasta seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestään, tällä on 
pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia koko 
heidän elinaikanaan ja että tällä on myös 
myönteinen vaikutus yhteiskuntaan;

Or. en

Tarkistus 33
Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden 
kansakuntien väestöohjelmarahaston 
(UNFPA) ja Maailman terveysjärjestön 
(WHO) mukaan 287 000 naista kuolee 
vuosittain raskauteen ja synnytykseen 
liittyviin komplikaatioihin;
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Or. en

Tarkistus 34
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. ottaa huomioon, että arviolta viisi 
miljoonaa 15−24-vuotiasta ja kaksi 
miljoonaa 10−19-vuotiasta nuorta on 
saanut HIV-tartunnan1 ja että heillä ei 
ole yleensä mahdollista saada ja käyttää 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyviä palveluita eikä HIV-palveluita, 
koska näillä vastataan harvoin 
kokonaisvaltaisella tavalla nuorten 
yksilöllisiin seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä koskeviin tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 35
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden tasossa on eroja
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä ja naiset 
kärsivät seksuaali- ja 
lisääntymisoikeuksiin liittyvästä 
eriarvoisuudesta;

E. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden taso jäsenvaltioiden 
välillä ja sisällä on terveydenhuolto- ja 
ihmisoikeuskysymys ja perustuu vankasti 
jäsenvaltioiden toimivaltaan;

Or. en

                                               
1 UNICEF, Opportunity in crisis: preventing HIV from early adolescence to young adulthood, 2011.
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Tarkistus 36
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden tasossa on eroja 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä ja naiset 
kärsivät seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin 
liittyvästä eriarvoisuudesta;

E. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden tasossa on eroja 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä ja naiset 
kärsivät seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin 
liittyvästä eriarvoisuudesta, ja että 
eurooppalaiset naiset kärsivät erityisesti 
lisääntymisterveyspalvelujen, ehkäisyn ja 
vapaaehtoisen raskaudenkeskeytyksen 
saatavuuden alalla valtavasta 
eriarvoisuudesta riippuen heidän 
tuloistaan ja tulotasosta ja/tai maasta, 
jossa he asuvat;

Or. es

Tarkistus 37
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden tasossa on eroja 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä ja naiset 
kärsivät seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin 
liittyvästä eriarvoisuudesta;

E. ottaa huomioon, että kansainvälisistä 
sitoumuksista huolimatta seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden tasossa on eroja 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä ja naiset 
kärsivät seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin 
liittyvästä eriarvoisuudesta Euroopassa 
heidän asuinmaastaan, tuloistaan, 
iästään, maahanmuuttajan asemasta ja 
muista tekijöistä riippuen;

Or. en
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Tarkistus 38
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että teiniäidit saavat 
keskiasteen opintonsa todennäköisesti 
harvemmin päätökseen ja heillä on 
suurempi todennäköisyys elää 
köyhyydessä;

Or. en

Tarkistus 39
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. ottaa huomioon, että 
maahanmuuttaja- ja pakolaisnaiset sekä 
laittomasti maahan muuttaneet naiset 
joutuvat epävarmaan taloudelliseen ja 
sosiaaliseen tilanteeseen, jossa seksuaali-
ja lisääntymisterveyttä koskevia 
huolenaiheita usein minimoidaan tai ne 
jätetään huomiotta;

Or. en

Tarkistus 40
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että Euroopassa ja F. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
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kaikkialla maailmassa on lisääntynyt 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien vastustus, jonka 
päämääränä on sellaisten keskeisten 
seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien 
kieltäminen naisilta ja miehiltä, jotka 
kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet 
takaamaan kansainvälisissä sopimuksissa;

lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet ovat keskeisiä oikeuksia, jotka 
kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet 
pitämään kunniassa ja takaamaan 
kansainvälisissä sopimuksissa;

Or. pt

Tarkistus 41
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet ovat keskeisiä tekijöitä 
sukupuolten tasa-arvolle, köyhyyden
poistamiselle, talouskasvulle ja 
kehitykselle;

Or. en

Tarkistus 42
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että naisten ja 
miesten olisi kannettava yhtäläinen 
vastuu ei-toivottujen raskauksien 
ehkäisemisestä; ottaa huomioon, että 
ehkäisyvälineitä käyttävät enimmäkseen 
naiset;

Or. en
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Tarkistus 43
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F b. ottaa huomioon, että ei-toivottujen 
raskauksien ehkäisemisessä ei ole kyse 
ainoastaan ehkäisypalveluista ja 
-tiedotuksesta, vaan siihen sisältyy myös 
kokonaisvaltaisen seksuaalivalistuksen 
tarjonta sekä materiaalinen ja 
taloudellinen tuki hädänalaisille raskaana 
oleville naisille;

Or. en

Tarkistus 44
Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että turvallinen abortti 
on kielletty tiettyjä tiukasti rajattuja 
tapauksia lukuun ottamatta kolmessa EU:n 
jäsenvaltiossa (Irlannissa, Maltassa ja 
Puolassa) ja sen saaminen on yhä vaikeaa, 
vaikkakin laillista, omantunnon syiden 
väärinkäytön tai olemassa olevien rajojen 
liioitellun tiukan tulkinnan vuoksi;

G. ottaa huomioon, että turvallinen abortti 
on kielletty tiettyjä tiukasti rajattuja 
tapauksia lukuun ottamatta kolmessa EU:n 
jäsenvaltiossa (Irlannissa, Maltassa ja 
Puolassa) ja sen saaminen on yhä vaikeaa, 
vaikkakin laillista, omantunnon syiden 
väärinkäytön tai olemassa olevien rajojen 
liioitellun tiukan tulkinnan vuoksi, ja ottaa 
huomioon, että muissa EU:n 
jäsenvaltioissa harkitaan 
aborttipalvelujen saatavuuden 
rajoittamista;

Or. en
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Tarkistus 45
Diane Dodds

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että turvallinen abortti 
on kielletty tiettyjä tiukasti rajattuja 
tapauksia lukuun ottamatta kolmessa EU:n 
jäsenvaltiossa (Irlannissa, Maltassa ja 
Puolassa) ja sen saaminen on yhä vaikeaa, 
vaikkakin laillista, omantunnon syiden 
väärinkäytön tai olemassa olevien rajojen 
liioitellun tiukan tulkinnan vuoksi;

G. ottaa huomioon, että turvallinen abortti 
on kielletty tiettyjä tiukasti rajattuja 
tapauksia lukuun ottamatta kolmessa EU:n 
jäsenvaltiossa (Irlannissa, Maltassa ja 
Puolassa) ja sen saaminen on yhä vaikeaa, 
ja että syntymättömien lasten suojelun 
varmistaminen lainsäädännöllä on 
jäsenvaltioiden oman toimivallan piirissä;

Or. en

Tarkistus 46
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että turvallinen abortti 
on kielletty tiettyjä tiukasti rajattuja 
tapauksia lukuun ottamatta kolmessa EU:n 
jäsenvaltiossa (Irlannissa, Maltassa ja 
Puolassa) ja sen saaminen on yhä vaikeaa, 
vaikkakin laillista, omantunnon syiden 
väärinkäytön tai olemassa olevien rajojen 
liioitellun tiukan tulkinnan vuoksi;

G. ottaa huomioon, että turvallinen abortti 
on kielletty tiettyjä tiukasti rajattuja 
tapauksia lukuun ottamatta kolmessa EU:n 
jäsenvaltiossa (Irlannissa, Maltassa ja 
Puolassa) ja sen saaminen on erittäin 
vaikeaa kyseisissä valtioissa jopa 
tapauksissa, jolloin se on laillista; ottaa 
huomioon, että monissa jäsenvaltioissa 
abortti on laillinen, mutta sen saaminen 
on yhä vaikeampaa sääntelyn tai 
käytännön esteiden, kuten omantunnon 
syiden väärinkäytön, pakollisten 
odotusaikojen ja puolueellisen neuvonnan 
vuoksi;

Or. en
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Tarkistus 47
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että turvallinen abortti 
on kielletty tiettyjä tiukasti rajattuja 
tapauksia lukuun ottamatta kolmessa EU:n 
jäsenvaltiossa (Irlannissa, Maltassa ja 
Puolassa) ja sen saaminen on yhä vaikeaa, 
vaikkakin laillista, omantunnon syiden 
väärinkäytön tai olemassa olevien rajojen 
liioitellun tiukan tulkinnan vuoksi;

G. ottaa huomioon, että turvallinen abortti 
on kielletty tiettyjä tiukasti rajattuja 
tapauksia lukuun ottamatta kolmessa EU:n 
jäsenvaltiossa (Irlannissa, Maltassa ja 
Puolassa).

Or. it

Tarkistus 48
Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että kieltäytyminen 
hengen pelastavasta abortista on vakava 
ihmisoikeusrikkomus;

Or. en

Tarkistus 49
Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että 
joukkotiedotusvälineissä voidaan antaa 
sukupuoliasioista sekä oikeita että 



AM\941856FI.doc 25/108 PE514.782v01-00

FI

virheellisiä tietoja; ottaa huomioon, että 
kokonaisvaltaista 
seksuaalivalistusjärjestelmää tarvitaan 
kouluissa sekä koulun ulkopuolella 
tukemaan nuorille annettavaa opetusta 
oikeiden ja virheellisten tietojen 
erottamiseksi ja hälventämään 
uskomuksia sekä tarjoamaan vastapainoa 
joukkotiedotusvälineiden ja 
massakulttuurin välittämille syrjiville 
käsityksille ja sukupuolistereotypioille;

Or. en

Tarkistus 50
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että joidenkin 
maiden kansallisessa lainsäädännössä 
säädetään tasapainottamisesta seuraavien 
välillä: äitiyssuojelu, aborttien 
ennaltaehkäisy, lainmukainen 
mahdollisuus turvautua ilmaiseen 
raskauden keskeytykseen turvallisissa 
oloissa sekä terveydenhoitoalan 
ammattihenkilöiden oikeus kieltäytyä 
raskaudenkeskeytyksestä omantunnon 
syistä;

Or. it

Tarkistus 51
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. ottaa huomioon, että naisten ja 
nuorten parien sosioekonomiset 
olosuhteet ja työllistymisolosuhteet ovat 
usein esteenä valinnalle tulla äidiksi tai 
isäksi;

Or. it

Tarkistus 52
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että äitiyskuolleisuus on 
joissakin jäsenvaltioissa yhä huolenaihe;

H. katsoo, että äitiyskuolleisuus on 
joissakin jäsenvaltioissa yhä huolenaihe ja 
haaste Euroopan kehityspolitiikalle;

Or. fr

Tarkistus 53
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että seksuaalinen 
väkivalta on vakava ihmisoikeusloukkaus 
ja sillä on tuhoisia vaikutuksia 
seksuaalisuuteen, ihmisarvoon, 
riippumattomuuteen sekä naisten ja 
tyttöjen lisääntymisterveyteen, ja katsoo, 
että vahingollisilla perinteillä, kuten 
naisten sukuelinten silpomisella tai 
leikkaamisella, varhais- ja 
pakkoavioliitoilla on haitallisia 
vaikutuksia henkilökohtaiseen 
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hyvinvointiin ja itsetuntoon, seksuaalisiin 
suhteisiin, raskauteen, synnytykseen ja 
että niillä aiheutetaan elinikäinen riski 
naisten terveyden lisäksi yhteisöille ja 
koko yhteiskunnalle;

Or. en

Tarkistus 54
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H b. ottaa huomioon, että naisiin 
kohdistuva väkivalta, erityisesti 
perheväkivalta ja raiskaukset, on levinnyt 
laajalle ja että yhä suurempi määrä naisia 
on vaarassa saada kumppaniensa 
riskialttiin seksuaalisen käytöksen vuoksi 
aidsin ja muita sukupuolitauteja; ottaa 
huomioon, että myös raskaana oleviin 
naisiin kohdistuu tällaista väkivaltaa, 
mikä lisää keskenmenon, kuolleena 
syntymisen tai raskaudenkeskeytyksen 
todennäköisyyttä;

Or. en

Tarkistus 55
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että julkisen 
terveydenhuollon alan budjettileikkausten 
vuoksi terveydenhuolto ja palvelut ovat 
entistäkin vähemmän saatavilla;
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Or. en

Tarkistus 56
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela, Sophia in 't 
Veld

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että prostituoituina 
toimivat naiset ja tytöt, jotka käyttävät 
huumeita ja/tai transsukupuoliset ovat 
suurimmassa vaarassa saada 
sukupuolitaudin, kuten HI-viruksen, ja 
että heidän seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin 
oikeuksiin liittyviä tarpeitaan usein 
laiminlyödään;

Or. en

Tarkistus 57
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että tutkimusten mukaan 
kattava sukupuolivalistus lisää vastuullisen 
käyttäytymisen todennäköisyyttä 
ensimmäisten ja myöhempien 
seksuaalikokemusten aikana;

J. ottaa huomioon, että tutkimusten mukaan 
kattava sukupuolivalistus ja laadukkaat 
perhesuunnittelupalvelut lisäävät
vastuullisen käyttäytymisen 
todennäköisyyttä ensimmäisten ja 
myöhempien seksuaalikokemusten aikana;

Or. es

Tarkistus 58
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että tutkimusten mukaan 
kattava sukupuolivalistus lisää vastuullisen 
käyttäytymisen todennäköisyyttä 
ensimmäisten ja myöhempien 
seksuaalikokemusten aikana;

J. ottaa huomioon, että tutkimusten mukaan 
kattava sukupuolivalistus lisää 
vastuullisen, luotettavan ja kunnioittavan
käyttäytymisen todennäköisyyttä 
ensimmäisten ja myöhempien 
seksuaalikokemusten aikana;

Or. fr

Tarkistus 59
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että julkaistut 
Euroopan unionin tilastotiedot seksuaali-
ja lisääntymisterveyden indikaattoreista 
ovat epätäydellisiä ja hädin tuskin 
vertailukelpoisia eri jäsenvaltioiden 
välisten keräämis- ja 
laatimismenettelyiden erojen vuoksi;

Or. en

Tarkistus 60
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että homoihin, 
lesboihin, biseksuaaleihin, 
transseksuaaleihin ja intersukupuolisiin 
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(HLBTI) ihmisiin kohdistuu edelleen 
syrjintää ja väkivaltaa ja että heidän 
seksuaalisuuttaan ja sukupuoli-
identiteettiään kuvataan tällä hetkellä 
tuomitsevasti kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 61
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. katsoo, että on kiinnitettävä huomiota 
paitsi ei-toivottujen raskauksien 
keskeyttämiseen myös ja etenkin tällaisten 
raskauksien ehkäisyyn, joka kuuluu sekä 
miehelle että naiselle; toteaa, että ei-
toivottujen raskauksien ehkäisemiseksi on 
äärimmäisen tärkeää, että saatavana on 
asianmukaista tietoa, joka liittyy 
seksuaalisuuteen, vastuun ottamiseen 
muista ihmissuhteissa, terveyteen ja 
erilaisiin raskaudenehkäisyn 
vaihtoehtoihin, sekä mahdollisuus 
turvautua kaikenlaisiin 
ehkäisymenetelmiin;

Or. es

Tarkistus 62
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että nuoret altistuvat 
laajalti ja hyvin varhaisessa vaiheessa 
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pornografiselle sisällölle erityisesti 
internetin välityksellä joko kotonaan tai 
kouluympäristössä;

Or. fr

Tarkistus 63
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J b. katsoo, että vaarallisissa olosuhteissa 
tehdyt abortit vaarantavat vakavasti 
naisten fyysisen ja henkisen terveyden ja 
myös heidän henkensä;

Or. es

Tarkistus 64
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J b. katsoo, että pienten tyttöjen 
seksuaalistaminen tiedotusvälineissä on 
ilmiö, joka vaikuttaa naisten ja miesten 
henkiseen kehitykseen ja 
seksuaalielämään ja että sillä 
vakiinnutetaan osaltaan 
sukupuolistereotypioita ja edistetään 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja 
väkivaltaa;

Or. fr
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Tarkistus 65
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että romaninaisten tai 
vammaisten naisten pakkosterilointia 
esiintyy yhä joissakin jäsenvaltioissa;

K. ottaa huomioon, että romaninaisten ja
vammaisten naisten sekä 
transsukupuolisten ihmisten 
pakkosterilointia esiintyy yhä joissakin 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 66
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. ottaa huomioon, että ei-toivottujen 
raskauksien ehkäisemisessä ei ole kyse 
ainoastaan ehkäisypalveluista ja 
-tiedotuksesta, vaan siihen sisältyy myös 
kokonaisvaltaisen seksuaalivalistuksen 
tarjonta sekä materiaalinen ja 
taloudellinen tuki hädänalaisille raskaana 
oleville naisille;

Or. en

Tarkistus 67
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Filip Kaczmarek, 
Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. ottaa huomioon, että YK:n 
sopimuksien valvontaelimillä ei ole 
minkäänlaista toimivaltaa tulkita näitä 
sopimuksia tavalla, jolla valtioille luodaan 
uusia velvoitteita tai näiden sopimuksien 
pääkohtia muutetaan; katsoo siksi, että 
YK:n sopimuksien valvontaelimet, jotka 
tulkitsevat, että sopimukseen sisältyy 
oikeus aborttiin, ylittävät toimivaltansa ja 
toimivat valtuutuksensa vastaisesti; ottaa 
huomioon, että tällaisilla toimilla, joissa 
toimivalta ylitetään, sopimuksen 
osapuolina oleville valtioille ei luoda 
mitään oikeudellisia velvoitteita, ja 
katsoo, että valtioiden ei pitäisi hyväksyä, 
että niillä edistetään uuden 
kansainvälisen tapaoikeuden 
muodostamista;

Or. en

Tarkistus 68
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, että parhaiden käytäntöjen 
vaihtamisella jäsenvaltioiden välillä 
voidaan löytää parhaat ratkaisut ja 
turvata paremmin kaikkien EU:n 
kansalaisten etu;

Or. fr

Tarkistus 69
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K b. ottaa huomioon, että on olemassa 
esimerkkejä jäsenvaltioista, joissa aborttia 
koskeva liberaali lainsäädäntö 
yhdistetään tehokkaaseen 
seksuaalivalistukseen, korkealaatuisiin 
perhesuunnittelupalveluihin ja sellaisten 
eri ehkäisyvälineiden saatavuuteen, 
joiden perusteella aborttien vähäisempi 
määrä ja korkeampi syntyvyys saadaan 
sovitettua yhteen; 

Or. en

Tarkistus 70
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että terveys on yksi 
perustavista ihmisoikeuksista, joka on 
välttämätön muiden ihmisoikeuksien 
toteuttamiselle, ja että EU:ssa ei voida 
saavuttaa parasta mahdollista terveyden 
tasoa, ellei kaikkien ihmisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia 
oikeuksia tunnusteta ja edistetä 
täysimääräisesti;

1. vahvistaa, että terveys on yksi 
perustavista ihmisoikeuksista, joka on 
välttämätön muiden ihmisoikeuksien 
toteuttamiselle, ja että EU:ssa ei voida 
saavuttaa parasta mahdollista terveyden 
tasoa, ellei kaikkien ihmisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia 
oikeuksia tunnusteta ja edistetä 
täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 71
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Philippe de Villiers, Filip Kaczmarek

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että terveys on yksi 
perustavista ihmisoikeuksista, joka on 
välttämätön muiden ihmisoikeuksien 
toteuttamiselle, ja että EU:ssa ei voida 
saavuttaa parasta mahdollista terveyden 
tasoa, ellei kaikkien ihmisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia 
oikeuksia tunnusteta ja edistetä 
täysimääräisesti;

1. muistuttaa, että terveys on yksi 
perustavista ihmisoikeuksista, joka on 
välttämätön muiden ihmisoikeuksien 
toteuttamiselle;

Or. en

Tarkistus 72
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveydellä ja niitä koskevilla 
oikeuksilla on suora vaikutus naisten ja 
tyttöjen elämään, naisten taloudelliseen 
riippumattomuuteen, naisten 
mahdollisuuteen käyttää 
sosiaalipalveluita, naisten etenemiseen 
päätöksentekotehtäviin ja osallistumiseen 
julkisessa elämässä, naisten 
haavoittuvuuteen miesten aiheuttaman 
väkivallan vuoksi, naisten koulutukseen 
pääsyyn ja yksityiselämän nauttimiseen ja 
että niillä vaikutetaan siten koko 
yhteiskuntaan;

Or. en

Tarkistus 73
Anna Záborská, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, 
Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Bernd Posselt, 
László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers
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Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. muistuttaa, että erityiskomitea, jonka 
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous 
perusti laatiessaan yleissopimusta 
vammaisten oikeuksista, korosti 
säännöllisesti, ettei termillä seksuaali- ja 
lisääntymisterveys luoda uutta 
ihmisoikeutta tai valtioille uutta 
kansainvälistä velvoitetta ja ettei se muuta 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen 12 artiklassa ja 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksessa lapsen oikeuksista 
vahvistettua oikeutta terveydenhuoltoon; 
muistuttaa, että tilapäinen komitea toteaa, 
että ilmaisun ”seksuaali- ja
lisääntymisterveyteen liittyvät palvelut” 
käyttö ei edellytä uusien kansainvälisen 
oikeuden mukaisten velvoitteiden tai 
ihmisoikeuksien tunnustamista; toteaa 
tilapäisen komitean katsovan, että 
luonnoksen a kohta [joka liittyy 
terveydenhuoltopalveluihin, myös 
vammaisille tarjottaviin seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen liittyviin 
palveluihin] on syrjimättömyyttä koskeva 
määräys, jolla ei lisätä tai muuteta 
oikeutta terveyteen, josta määrätään 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevan kansainvälinen 
yleissopimuksen 12 artiklassa tai lapsen 
oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 
24 artiklassa; toteaa, että kyseisen 
a kohdan tarkoituksena on pikemminkin 
vaatia sopimusvaltioita varmistamaan, 
että terveyspalveluja tarjotaan ilman 
vammaisuuteen perustuvaa syrjintää1;

                                               
1 Vammaisten oikeuksien ja ihmisarvon edistämistä ja suojelemista koskevaa kansainvälistä yleissopimusta 
(Comprehensive and Integral International Convention on the Protection and Promotion of the Rights and 
Dignity of Persons with Disabilities) käsittelevä tilapäinen komitea, 7. istunnon raportti (New York, 
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Or. en

Tarkistus 74
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. korostaa, että naisten ja tyttöjen 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on 
keskeistä syrjinnän ja väkivallan kierteen 
katkaisemiseksi sekä ihmisoikeuksien, 
myös seksuaali- ja lisääntymisterveyden, 
edistämiseksi ja turvaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 75
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet ovat oleellinen osa ihmisarvoa ja 
että niitä on tarkasteltava rakenteellista 
syrjintää ja sukupuolten välistä 
eriarvoisuutta koskevassa laajemmassa 
yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita 
turvaamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevat 
oikeudet perusoikeusviraston välityksellä;

2. muistuttaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet ovat oleellinen osa ihmisarvoa ja 
että niitä on tarkasteltava rakenteellista 
syrjintää ja sukupuolten välistä 
eriarvoisuutta koskevassa laajemmassa 
yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita 
turvaamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevat 
oikeudet perusoikeusviraston ja Euroopan 
tasa-arvoinstituutin välityksellä;

Or. en

                                                                                                                                                  
16. tammikuuta – 3. helmikuuta 2006), huomautus 4, http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7report-
e.htm.



PE514.782v01-00 38/108 AM\941856FI.doc

FI

Tarkistus 76
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet ovat oleellinen osa ihmisarvoa ja 
että niitä on tarkasteltava rakenteellista 
syrjintää ja sukupuolten välistä 
eriarvoisuutta koskevassa laajemmassa 
yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita 
turvaamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevat 
oikeudet perusoikeusviraston välityksellä;

2. muistuttaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet ovat oleellinen osa ihmisarvoa ja 
että niitä on tarkasteltava rakenteellista 
syrjintää ja sukupuolten välistä 
eriarvoisuutta koskevassa laajemmassa 
yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita 
turvaamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevat 
oikeudet perusoikeusviraston välityksellä 
seuraamalla valppaasti toimintalinjoja 
ja/tai lainsäädäntöä, joka voi loukata 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niitä 
koskevia oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 77
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet ovat oleellinen osa ihmisarvoa ja 
että niitä on tarkasteltava rakenteellista 
syrjintää ja sukupuolten välistä 
eriarvoisuutta koskevassa laajemmassa 
yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita 
turvaamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevat 
oikeudet perusoikeusviraston välityksellä;

2. vahvistaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet ovat oleellinen osa ihmisarvoa ja 
että niitä on tarkasteltava rakenteellista 
syrjintää ja sukupuolten välistä 
eriarvoisuutta koskevassa laajemmassa 
yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita 
turvaamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevat 
oikeudet perusoikeusviraston välityksellä;
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Or. en

Tarkistus 78
Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet ovat oleellinen osa ihmisarvoa ja 
että niitä on tarkasteltava rakenteellista 
syrjintää ja sukupuolten välistä 
eriarvoisuutta koskevassa laajemmassa 
yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita 
turvaamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevat 
oikeudet perusoikeusviraston välityksellä;

2. muistuttaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet ovat oleellinen osa ihmisarvoa ja 
että niitä on tarkasteltava rakenteellista 
syrjintää ja sukupuolten välistä 
eriarvoisuutta koskevassa laajemmassa 
yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita 
turvaamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevat 
oikeudet varmistamalla erityisesti 
lisääntymisterveyden ohjelmien ja 
palvelujen sekä vapaaehtoisen 
perhesuunnittelun ja äitiysterveyden ja 
vastasyntyneiden lasten terveyden 
kannalta olennaisen hoidon ja lääkkeiden 
saatavuuden;

Or. pt

Tarkistus 79
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
laadukkaita seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen liittyviä palveluita, 
jotka on sovitettu erityisryhmien tarpeisiin 
ilman mitään syrjintää tai rangaistuksen 
pelkoa (esim. nuoret ja heikommassa 
asemassa olevat ryhmät); korostaa, että 



PE514.782v01-00 40/108 AM\941856FI.doc

FI

tällaisilla palveluilla olisi pyrittävä myös 
siihen, että miehet ja pojat jakavat 
aktiivisesti vastuun seksuaalisesta 
käyttäytymisestä ja sen seurauksista ja 
että niiden olisi helpotettava tätä;

Or. en

Tarkistus 80
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden toimintalinjoilla on 
varmistettava, että ne kunnioittavat ja 
suojelevat kaikkien seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia 
oikeuksia sekä toteuttavat ne edistämällä 
ymmärrystä siitä, että ihmisen 
seksuaalisuus on myönteinen elämän osa-
alue, ja luomalla hyväksyvyyden, 
kunnioittavuuden, syrjimättömyyden ja 
väkivallattomuuden kulttuurin;

Or. en

Tarkistus 81
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. puolustaa omantunnon syistä 
tapahtuvaa kieltäytymistä koskevaa 
yleismaailmallista ihmisoikeutta ja valtion 
vastuuta varmistaa, että potilaat voivat 
saada lainmukaista lääkinnällistä hoitoa 
ajoissa erityisesti syntymää edeltävissä ja 
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äideille tarkoitetuissa ensiapupalveluissa, 
ja muistuttaa, ettei ketään henkilöä, 
mitään sairaalaa tai laitosta voida 
pakottaa, panna syytteeseen tai syrjiä 
millään tavoin sen vuoksi, että hän tai se 
kieltäytyy suorittamasta aborttia, 
tarjoamaan tätä varten tiloja tai 
avustamaan tällaisessa tai muussa 
toimenpiteessä tai alistumaan tällaiselle 
tai muulle toimenpiteelle, joka voi 
aiheuttaa ihmissikiön tai alkion 
kuoleman, mistään syystä;

Or. en

Tarkistus 82
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. korostaa, että EU:n on varmistettava 
unionissa ja tarvittaessa sen 
ulkopolitiikan alalla, että lainsäädäntöä ja 
politiikkaa tarkistetaan, otetaan käyttöön 
tai kumotaan, jotta seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia 
oikeuksia kunnioitetaan ja suojellaan, ja 
että kaikille ihmisille annetaan 
mahdollisuus käyttää niitä ilman 
minkäänlaista syrjintää; 

Or. en

Tarkistus 83
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. korostaa, että lisääntymiseen liittyvät 
valinnat ja hedelmällisyyteen liittyvät 
palvelut olisi tarjottava syrjimättömissä 
puitteissa, ja kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että myös yksin elävät 
naiset ja lesbot voivat käyttää 
hedelmöityshoitoja ja lääketieteellisesti 
avustettuun lisääntymiseen liittyviä 
palveluita;

Or. en

Tarkistus 84
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
2 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 d. korostaa, että sijaisäitiys merkitsee 
naisten ruumiin ja lasten tuotteistamista 
ja että tämä aiheuttaa uhan naisten 
ruumiilliselle koskemattomuudelle ja 
ihmisoikeuksille;

Or. en

Tarkistus 85
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
2 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 e. korostaa, että kaikkien henkilöiden, 
myös transsukupuolisten ihmisten, 
pakkosterilointi rikkoo heidän 
ihmisoikeuksiaan ja ruumiillista 
koskemattomuuttaan, ja kehottaa 
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jäsenvaltioita poistamaan kaikki 
sterilointiin pakottavat voimassa olevat 
lait;

Or. en

Tarkistus 86
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää erittäin valitettavana, että uudessa 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmassa 
(2014–2020) ei käsitellä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia 
oikeuksia*;

3. pitää erittäin valitettavana, että uudessa 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmassa 
(2014–2020) ei käsitellä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia 
oikeuksia1, mutta tunnustaa 
jäsenvaltioiden riippumattomuuden ja 
toimivallan tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 87
Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää erittäin valitettavana, että uudessa 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmassa 
(2014–2020) ei käsitellä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia 
oikeuksia*;

3. pitää erittäin valitettavana, että uudessa 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmassa 
(2014–2020) ei käsitellä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia 
oikeuksia2 ja kehottaa komissiota 
sisällyttämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevat 
oikeudet seuraavaan EU:n 
kansanterveysstrategiaan;

                                               
1 COM(2011)0709.
2 COM(2011)0709.
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Or. en

Tarkistus 88
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspolitiikka kuuluu EU:n 
jäsenvaltioiden toimivaltaan ja että näissä 
asioissa on noudatettava 
toissijaisuusperiaatetta;

Or. pt

Tarkistus 89
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
laadukkaiden terveydenhuoltopisteiden 
sekä laadukkaiden ja turvallisten 
kuljetusvaihtoehtojen järjestämisen 
maantieteellisesti asianmukaisen jaon 
perusteella, jotta niiden koko väestölle, 
myös maaseudulla asuville naisille ja 
tytöille, taataan tasavertaiset 
käyttömahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 90
Diane Dodds
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että vaikka seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspolitiikan laatiminen ja 
täytäntöönpano kuuluvatkin 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, EU voi 
käyttää päätösvaltaansa kansanterveyttä ja 
syrjimättömyyttä koskevilla aloilla ja tukea 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien oikeuksien parempaa 
täytäntöönpanoa;

4. toteaa, että vaikka seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspolitiikan laatiminen ja 
täytäntöönpano kuuluvatkin 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, EU voi 
käyttää päätösvaltaansa kansanterveyttä ja 
syrjimättömyyttä koskevilla aloilla ja tukea 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien oikeuksien parempaa 
täytäntöönpanoa; katsoo, että on 
varmistettava jatkuvasti, että 
syntymättömän lapsen oikeutta elämään 
suojellaan;

Or. en

Tarkistus 91
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että vaikka seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspolitiikan laatiminen ja 
täytäntöönpano kuuluvatkin 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, EU voi 
käyttää päätösvaltaansa kansanterveyttä ja 
syrjimättömyyttä koskevilla aloilla ja tukea 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien oikeuksien parempaa 
täytäntöönpanoa;

4. toteaa, että vaikka seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspolitiikan laatiminen ja 
täytäntöönpano kuuluvatkin 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, EU voi 
käyttää päätösvaltaansa kansanterveyttä ja 
syrjimättömyyttä koskevien poliittisten 
strategioiden ja aloitteiden alalla ja tukea 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien oikeuksien parempaa 
täytäntöönpanoa sekä edistää hyvien 
käytäntöjen vaihtoa;

Or. es

Tarkistus 92
Mojca Kleva Kekuš
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että vaikka seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspolitiikan laatiminen ja 
täytäntöönpano kuuluvatkin 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, EU voi 
käyttää päätösvaltaansa kansanterveyttä ja 
syrjimättömyyttä koskevilla aloilla ja tukea 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien oikeuksien parempaa 
täytäntöönpanoa;

4. toteaa, että vaikka seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspolitiikan laatiminen ja 
täytäntöönpano kuuluvatkin 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, EU voi 
käyttää päätösvaltaansa ja lisätä 
tietoisuutta kansanterveyttä ja 
syrjimättömyyttä koskevilla aloilla ja tukea 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien oikeuksien parempaa 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 93
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että vaikka seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspolitiikan laatiminen ja 
täytäntöönpano kuuluvatkin 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, EU voi 
käyttää päätösvaltaansa kansanterveyttä ja 
syrjimättömyyttä koskevilla aloilla ja tukea 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä
koskevien oikeuksien parempaa 
täytäntöönpanoa;

4. toteaa, että vaikka seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspolitiikan laatiminen ja 
täytäntöönpano kuuluvatkin 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, EU voi 
käyttää päätösvaltaansa kansanterveyttä ja 
syrjimättömyyttä koskevilla aloilla ja sen 
pitäisi sisällyttää seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset näille 
aloille, ja katsoo, että sen pitäisi tukea 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskeviin 
oikeuksiin liittyvän lainsäädännön ja 
politiikan parempaa täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa;

Or. en
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Tarkistus 94
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers, Jan Olbrycht, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, László Tőkés, Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että vaikka seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspolitiikan laatiminen ja 
täytäntöönpano kuuluvatkin
jäsenvaltioiden toimivaltaan, EU voi 
käyttää päätösvaltaansa kansanterveyttä 
ja syrjimättömyyttä koskevilla aloilla ja 
tukea seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien oikeuksien parempaa 
täytäntöönpanoa;

4. toteaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspolitiikan laatiminen ja 
täytäntöönpano kuuluvat jäsenvaltioiden 
toimivaltaan;

Or. en

Tarkistus 95
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että vaikka seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspolitiikan laatiminen ja 
täytäntöönpano kuuluvatkin
jäsenvaltioiden toimivaltaan, EU voi 
käyttää päätösvaltaansa kansanterveyttä 
ja syrjimättömyyttä koskevilla aloilla ja 
tukea seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien oikeuksien parempaa 
täytäntöönpanoa;

4. toteaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspolitiikan laatiminen ja 
täytäntöönpano kuuluvat jäsenvaltioiden 
toimivaltaan;

Or. en

Tarkistus 96
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson
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Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
oikeuksiin perustuvan lähestymistavan 
perusteella pääsyn seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen liittyviin palveluihin 
ilman minkäänlaista etniseen alkuperään, 
asumistilanteeseen, maahanmuuttajan 
asemaan, ikään, vammaisuuteen, 
sukupuoli-identiteettiin, terveydentilaan 
tai siviilisäätyyn perustuvaa syrjintää;

Or. en

Tarkistus 97
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Mikael Gustafsson, Edite 
Estrela, Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin 
oikeuksiin liittyvissä toimintalinjoissa on 
otettava huomioon erityisryhmät ja riskit, 
jotka liittyvät niiden identiteettiin tai 
tilanteeseen, erityisesti etniset 
vähemmistöt, raskaana olevat tai lesbot, 
biseksuaalit tai transsukupuoliset naiset, 
lapset ja nuoret, HLBTI-ihmiset, 
prostituoidut, vangit, maahanmuuttajat ja 
ruiskuhuumeiden käyttäjät;

Or. en

Tarkistus 98
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, László Tőkés
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Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. toteaa, että sovellettaessa Kairon 
kansainvälisessä väestö- ja 
kehityskonferenssissa sovittuja 
lausekkeita pakottamisen ja yllyttämisen 
kieltämisestä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä koskevissa asioissa 
sekä oikeudellisesti sitovia kansainvälisiä 
ihmisoikeusasiakirjoja, EU:n säännöstöä 
ja unionin poliittista toimivaltaa näissä 
asioissa, unionin tukea ei saa myöntää 
sellaiselle viranomaiselle, organisaatiolle 
tai ohjelmalle, joka edistää tai tukee 
sellaisten toimien hallinnointia, joihin 
liittyy pakkoabortoinnin, miesten ja 
naisten vastentahtoisen sterilisoinnin, 
raskaudenaikaiseen sukupuolen valintaan 
tai lapsenmurhaan johtavan sikiön 
sukupuolen määrittämisen kaltaisia 
ihmisoikeusloukkauksia, tai joka 
osallistuu tällaisten toimien 
hallinnointiin;

Or. en

Tarkistus 99
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. vaatii, että Euroopan unionin tukea ei 
saa myöntää sellaiselle viranomaiselle, 
organisaatiolle tai ohjelmalle, joka edistää 
tai tukee sellaisten toimien hallinnointia, 
joihin liittyy pakkoabortoinnin, miesten ja 
naisten vastentahtoisen sterilisoinnin, 
raskaudenaikaiseen sukupuolen valintaan 
tai lapsenmurhaan johtavan sikiön 
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sukupuolen määrittämisen kaltaisia 
ihmisoikeusloukkauksia, tai joka 
osallistuu tällaisten toimien 
hallinnointiin;

Or. en

Tarkistus 100
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. pyytää jäsenvaltioiden ja 
ehdokasmaiden hallituksia kehittämään 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevaa laadukasta kansallista 
politiikkaa yhteistyössä moniarvoisten 
kansalaisjärjestöjen kanssa tarjoten 
monipuolisia tietoja perhesuunnittelun 
todellisista ja vastuullisista 
mahdollisuuksista, jotta voidaan tarjota 
tasapuoliset mahdollisuudet turvautua 
korkealaatuisiin ehkäisymenetelmiin ja 
ymmärtää hedelmällisyyttä;

Or. es

Tarkistus 101
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
kokoamaan ja seuraamaan kattavammin 
tietoja ja tilastoja seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden indikaattoreista 
(sukupuolitaudit, aborttien ja ehkäisyn 
määrä, vastaamatta jäänyt ehkäisytarve, 
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teiniraskaudet jne.), jotka on eriteltävä 
ainakin sukupuolen ja ikäryhmien 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 102
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. on huolestunut siitä, että Balkanin 
ehdokasvaltioissa rajoitetaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhoidon palvelujen ja 
ehkäisyvälineiden saatavuutta; kehottaa 
näiden maiden hallituksia toteuttamaan 
lainsäädännöllisiä ja poliittisia 
toimenpiteitä, joilla taataan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelujen yleinen 
saatavuus, ja kokoamaan 
järjestelmällisesti tietoja, joita tarvitaan 
seksuaali- ja lisääntymisterveystilanteen 
parantamiseen;

Or. es

Tarkistus 103
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
4 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 c. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
kestävän rahoituksen julkisille palveluille 
ja kansalaisyhteisöille, jotka tarjoavat 
palveluita seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden alalla;

Or. en
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Tarkistus 104
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
yhteistyötä Euroopan tasa-arvoinstituutin ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia 
oikeuksia edistävän eurooppalaisen 
strategian laatimiseksi sekä tukemaan 
kattavien seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien kansallisten strategioiden 
suunnittelua ja täytäntöönpanoa; kehottaa 
antamaan Euroopan tasa-arvoinstituutille 
valtuudet koota ja analysoida tietoja ja 
parhaita käytäntöjä;

5. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
yhteistyötä komission ja Euroopan tasa-
arvoinstituutin ja kansalaisyhteiskunnan 
kanssa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja 
niitä koskevia oikeuksia edistävän 
eurooppalaisen strategian laatimiseksi sekä 
tukemaan kattavien seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä koskevien kansallisten 
strategioiden suunnittelua ja 
täytäntöönpanoa; kehottaa antamaan 
Euroopan tasa-arvoinstituutille valtuudet 
koota ja analysoida tietoja ja parhaita 
käytäntöjä sekä luoda koko Eurooppaa 
koskeva tietokanta seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä koskevista tilastoista 
ja laatia käsikirja parhaista käytännöistä 
ja myönteisistä kokemuksista tällä alalla;

Or. es

Tarkistus 105
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
yhteistyötä Euroopan tasa-arvoinstituutin ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia 
oikeuksia edistävän eurooppalaisen 
strategian laatimiseksi sekä tukemaan 
kattavien seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien kansallisten strategioiden 

5. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
yhteistyötä Euroopan tasa-arvoinstituutin ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia 
oikeuksia edistävän eurooppalaisen 
strategian laatimiseksi sekä tukemaan 
kattavien seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien kansallisten strategioiden 
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suunnittelua ja täytäntöönpanoa; kehottaa 
antamaan Euroopan tasa-arvoinstituutille 
valtuudet koota ja analysoida tietoja ja 
parhaita käytäntöjä;

suunnittelua ja täytäntöönpanoa; kehottaa 
antamaan Euroopan tasa-arvoinstituutille 
valtuudet koota ja analysoida tietoja ja 
parhaita käytäntöjä; panee merkille, että 
tarvitaan lisää tutkimuksia, jotta 
ymmärrettäisiin ongelmia, jotka liittyvät 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden alan 
ehkäisy- ja hoito-ohjelmien 
sisällyttämiseen osaksi 
perusterveyspalveluita;

Or. en

Tarkistus 106
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Mikael Gustafsson, Edite 
Estrela, Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. ilmaisee tyytymättömyytensä siihen, 
että komissio poisti kaikki seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin 
oikeuksiin liittyvät tulokset (kuten 
ehkäisy, lisääntymisterveys ja 
seksuaalisuus) sen vuonna 2012 antaman 
miesten terveydentilaa Euroopassa 
koskevan raportin ”'The state of men's 
health in Europe” lopullisesta versiosta;

Or. en

Tarkistus 107
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että nykyiset säästötoimet 
vaikuttavat kielteisesti erityisesti naisten 

6. korostaa, että nykyiset säästötoimet 
vaikuttavat kielteisesti erityisesti naisten 
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seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien kansanterveyspalvelujen laatuun 
ja saatavuuteen, 
perhesuunnittelujärjestöihin, palveluja 
toimittaviin kansalaisjärjestöihin sekä 
naisten taloudelliseen riippumattomuuteen;

seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien kansanterveyspalvelujen laatuun 
ja saatavuuteen, 
perhesuunnittelujärjestöihin, palveluja 
toimittaviin kansalaisjärjestöihin sekä 
naisten taloudelliseen riippumattomuuteen; 
huomauttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyvien palvelujen saatavuus ei 
vaarannu;

Or. en

Tarkistus 108
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että nykyiset säästötoimet 
vaikuttavat kielteisesti erityisesti naisten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien kansanterveyspalvelujen laatuun 
ja saatavuuteen,
perhesuunnittelujärjestöihin, palveluja 
toimittaviin kansalaisjärjestöihin sekä 
naisten taloudelliseen riippumattomuuteen;

6. korostaa, että nykyiset säästötoimet 
vaikuttavat kielteisesti erityisesti naisten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien kansanterveyspalvelujen, 
tietojen ja ohjelmien laatuun, 
kohtuuhintaisuuteen ja saatavuuteen sekä
perhesuunnittelujärjestöihin, palveluja 
toimittaviin kansalaisjärjestöihin sekä 
naisten taloudelliseen riippumattomuuteen;

Or. en

Tarkistus 109
Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että nykyiset säästötoimet 
vaikuttavat kielteisesti erityisesti naisten 

6. korostaa, että EU:ssa vallitsee tällä 
hetkellä merkittävin talous- ja
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seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien kansanterveyspalvelujen laatuun 
ja saatavuuteen, 
perhesuunnittelujärjestöihin, palveluja 
toimittaviin kansalaisjärjestöihin sekä 
naisten taloudelliseen riippumattomuuteen;

rahoituskriisi sitten 1930-luvun suuren 
laman ja että EU:n toimielinten 
jäsenvaltioille talouden 
ohjausjärjestelmään liittyvien 
politiikkojen ja ”rahoitustuen” ohjelmien 
yhteydessä määräämät niin sanotut 
säästötoimet ovat vaikeuttaneet kriisiä, ja 
toteaa, että nämä toimet vaikuttavat 
kielteisesti erityisesti naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä koskevien 
kansanterveyspalvelujen laatuun ja 
saatavuuteen, perhesuunnittelujärjestöihin, 
palveluja toimittaviin kansalaisjärjestöihin 
sekä naisten taloudelliseen 
riippumattomuuteen, mistä on seurannut 
naisten oikeuksiin liittyvän sivistyksen 
taantuminen;

Or. pt

Tarkistus 110
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että nykyiset säästötoimet 
vaikuttavat kielteisesti erityisesti naisten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien kansanterveyspalvelujen laatuun 
ja saatavuuteen, 
perhesuunnittelujärjestöihin, palveluja 
toimittaviin kansalaisjärjestöihin sekä 
naisten taloudelliseen riippumattomuuteen;

6. korostaa, että nykyiset säästötoimet 
vaikuttavat kielteisesti erityisesti naisten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien kansanterveyspalvelujen laatuun 
ja saatavuuteen, perhesuunnittelusta ja 
perheiden tukemisesta vastaaviin 
järjestöihin, palveluja toimittaviin 
kansalaisjärjestöihin sekä naisten 
taloudelliseen riippumattomuuteen;

Or. it

Tarkistus 111
Sophia in 't Veld
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Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että omantunnon syistä 
tapahtuva kieltäytyminen on yksilöllinen 
oikeus eikä yhteinen politiikka; on 
huolestunut, että hoitohenkilökuntaa 
pakotetaan kieltäytymään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin 
oikeuksiin liittyvistä palveluista 
uskonnollisissa sairaaloissa ja klinikoilla 
kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 112
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien strategian, johon 
osoitetaan talousarvio sekä liitetään 
toteutussuunnitelma ja 
seurantajärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 113
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa sen tärkeyttä, että naisilla on 
mahdollisuus ilmaisiin vuotuisiin 
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gynekologisiin tarkastuksiin ja 
mammografiatutkimuksiin, minkä vuoksi 
ei voida hyväksyä sitä, että jäsenvaltiot 
vähentävät näitä palveluja vetoamalla 
talouskriisiin ja talousarvioleikkauksiin;

Or. es

Tarkistus 114
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kannustaa jäsenvaltioita jakamaan 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden alan 
toimintalinjoihin liittyviä parhaita 
käytäntöjä ja parhaita 
toimenpideyhdistelmiä;

Or. fr

Tarkistus 115
Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. korostaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet ovat naisten ja miesten 
perusoikeuksia, joita ei pitäisi rajoittaa 
uskonnollisista syistä esimerkiksi 
tekemällä konkordaatteja;

Or. en
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Tarkistus 116
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 2

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 Ei-toivotut raskaudet: ehkäisyn ja 
turvallisten aborttipalvelujen saatavuus

Tahattomat ja ei-toivotut raskaudet: 
ehkäisyn ja turvallisten aborttipalvelujen 
saatavuus

Or. en

Tarkistus 117
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Jan Olbrycht, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Filip Kaczmarek, László Tőkés, Bernd 
Posselt

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. muistuttaa, että kansainvälisen 
oikeuden alan mukaisissa 
sopimusvelvoitteissa tai kansainvälisessä 
tapaoikeudessa ei ole olemassa 
minkäänlaista aborttiin liittyvää 
ihmisoikeutta, ja palauttaa mieliin, että 
mitään kansainvälistä oikeudellisesti 
sitovaa Yhdistyneiden kansakuntien 
sopimusta, jonka perusteella asetetaan tai 
tunnustetaan oikeus aborttiin, ei voida 
perustellusti mainita;

Or. en

Tarkistus 118
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita, kun otetaan 
huomioon rahoitus- ja talouskriisin 
vaikutukset julkiseen terveydenhuoltoon, 
tarjoamaan ehkäisymenetelmiin liittyviä 
tietoja ja palveluita sekä muita seksuaali-
ja lisääntymisterveyteen liittyviä palveluja 
maksutta tai saattamaan ne 
kohtuuhintaisiksi, jotta kaikki 
väestöryhmät, mukaan lukien nuoret, 
etniset vähemmistöt ja sosiaalisesti 
syrjäytyneet, voivat käyttää niitä; 

Or. en

Tarkistus 119
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
2 a väliotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

puolustaa omantunnon syistä tapahtuvaa 
kieltäytymistä koskevaa yleismaailmallista 
ihmisoikeutta ja jäsenvaltioiden vastuuta 
varmistaa, että potilaat voivat saada 
lainmukaista lääkinnällistä hoitoa ajoissa 
erityisesti syntymää edeltävissä ja äideille 
tarkoitetuissa ensiapupalveluissa, ja 
muistuttaa, ettei ketään henkilöä, mitään 
sairaalaa tai laitosta voida pakottaa, 
panna syytteeseen tai syrjiä millään tavoin 
sen vuoksi, että hän tai se kieltäytyy 
suorittamasta aborttia, tarjoamaan tätä 
varten tiloja tai avustamaan tällaisessa tai 
muussa toimenpiteessä tai alistumaan 
tällaiselle tai muulle toimenpiteelle, joka 
voi aiheuttaa ihmissikiön tai alkion 
kuoleman, mistään syystä;

Or. en
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Tarkistus 120
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. korostaa, että vapaaehtoisella 
perhesuunnittelulla autetaan 
ehkäisemään tahattomia ja ei-toivottuja 
raskauksia ja vähennetään abortin 
tarvetta;

Or. en

Tarkistus 121
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
7 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 c. kehottaa, että jäsenvaltiot eivät estä 
raskaana olevia naisia, jotka haluavat 
tehdä abortin, matkustamasta muihin 
jäsenvaltioihin tai muille 
lainkäyttöalueille, joilla toimenpide on 
laillinen;

Or. en

Tarkistus 122
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita edistämään (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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tieteellistä tutkimusta miehille ja naisille 
suunnatuista ehkäisymenetelmistä ja 
helpottamaan tällä tavoin ehkäisyvastuun 
jakamista;

versioon.) 

Or. fr

Tarkistus 123
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään 
luonnollisen perhesuunnittelun 
menettelyiden edistämisen 
kansanterveyspolitiikkaansa;

Or. en

Tarkistus 124
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. suosittaa, että jäsenvaltioiden on 
taattava henkilöille, jotka elävät 
köyhyydessä tai sosiaalisesti 
syrjäytyneinä, sekä muille heikommassa 
asemassa oleville ryhmille, kuten
vammaisille, vähemmistöille ja 
maahanmuuttajille sekä nuorille, 
paremmat mahdollisuudet saada 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyviä terveydenhoitopalveluja, 
ehkäisyvälineitä sekä sukupuolitautien 
ehkäisyä, diagnosointia ja hoitoa;
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Or. es

Tarkistus 125
Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tähdentää, että aborttia ei saisi missään 
tapauksessa pitää 
perhesuunnittelumenetelmänä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 126
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Bernd Posselt, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, László Tőkés, Csaba Sógor, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tähdentää, että aborttia ei saisi missään 
tapauksessa pitää 
perhesuunnittelumenetelmänä;

9. tähdentää, että aborttia ei saisi missään 
tapauksessa pitää 
perhesuunnittelumenetelmänä ja 
muistuttaa, että kansainvälisten 
oikeudellisesti sitovien velvoitteiden 
perusteella jokaisella lapsella on 
sukupuolesta riippumatta oikeus 
asianmukaiseen oikeussuojaan ennen 
syntymää ja sen jälkeen;

Or. en

Tarkistus 127
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa, että tehokas 
perhesuunnittelu edellyttää erilaisten 
ehkäisyvälineiden saatavuutta 
kohtuuhintaan;

Or. es

Tarkistus 128
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. jäsenvaltioiden olisi toteutettava
politiikkaa ja toimenpiteitä, joilla voidaan 
ennaltaehkäistä aborttiin turvautumista 
sosiaalisista ja taloudellisista syistä sekä 
tukea vaikeassa tilanteessa olevia äitejä ja 
pariskuntia;

Or. it

Tarkistus 129
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. suosittaa, että ihmisoikeuksien 
takaamiseksi abortista olisi tehtävä 
laillinen, turvallinen ja kaikille 
mahdollinen;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 130
Diane Dodds

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. suosittaa, että ihmisoikeuksien 
takaamiseksi abortista olisi tehtävä 
laillinen, turvallinen ja kaikille 
mahdollinen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 131
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Bernd Posselt, 
Jan Olbrycht, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Filip Kaczmarek, Nirj Deva, Philippe 
de Villiers

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. suosittaa, että ihmisoikeuksien 
takaamiseksi abortista olisi tehtävä 
laillinen, turvallinen ja kaikille 
mahdollinen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 132
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. suosittaa, että ihmisoikeuksien 
takaamiseksi abortista olisi tehtävä 
laillinen, turvallinen ja kaikille 
mahdollinen;

10. suosittaa, että ihmisoikeuksien ja 
kansanterveyden takaamiseksi abortista 
olisi tehtävä laillinen, turvallinen ja kaikille 
mahdollinen;
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Or. en

Tarkistus 133
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. suosittaa, että ihmisoikeuksien 
takaamiseksi abortista olisi tehtävä 
laillinen, turvallinen ja kaikille 
mahdollinen;

10. suosittaa, että ihmisoikeuksien 
takaamiseksi korkealaatuisista 
aborttipalveluista olisi tehtävä laillisia, 
turvallisia ja kaikille mahdollisia;

Or. en

Tarkistus 134
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pitää myönteisenä, että monen 
jäsenvaltion 
terveydenhuoltojärjestelmässä tarjotaan 
myös turvallisia ja laadukkaita 
aborttipalveluja valtion ulkopuolella 
asuville muista EU:n jäsenvaltioista 
peräisin oleville naisille ja tytöille, jotka 
hakeutuvat palveluun, koska he eivät voi 
käyttää niitä asuinjäsenvaltiossaan 
aborttia rajoittavan politiikan vuoksi;

Or. en

Tarkistus 135
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Filip Kaczmarek, Jan Olbrycht, 
László Tőkés, Bernd Posselt, Csaba Sógor, Nirj Deva, Philippe de Villiers
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Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. muistuttaa, että aborttia ei mainita 
missään kansainvälisessä sitovassa YK:n 
ihmisoikeussopimuksessa;

Or. en

Tarkistus 136
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että laittomat abortit 
vaarantavat vakavasti naisten fyysisen ja 
henkisen terveyden ja myös heidän 
henkensä;

Or. es

Tarkistus 137
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, 
Bernd Posselt, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että jopa silloin, kun abortti 
on laillinen, abortin tekeminen estetään 
tai sitä viivytetään usein asianmukaisten 
palvelujen saatavuuteen liittyvillä esteillä, 
joita ovat muun muassa omantunnon 
syiden yleinen käyttö, lääketieteellisistä 
syistä tarpeettomat harkinta-ajat tai 
puolueellinen neuvonta; painottaa, että 
jäsenvaltioiden olisi säänneltävä ja 

Poistetaan.
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seurattava omantunnon syiden käyttöä, 
jotta taataan ihmisten oikeus 
lisääntymisterveydenhuoltoon, ja 
varmistettava samalla laillisten palvelujen 
sekä asianmukaisten ja edullisten 
lähetejärjestelmien käytettävyys;

Or. en

Tarkistus 138
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että jopa silloin, kun abortti 
on laillinen, abortin tekeminen estetään 
tai sitä viivytetään usein asianmukaisten 
palvelujen saatavuuteen liittyvillä esteillä, 
joita ovat muun muassa omantunnon 
syiden yleinen käyttö, lääketieteellisistä 
syistä tarpeettomat harkinta-ajat tai 
puolueellinen neuvonta; painottaa, että 
jäsenvaltioiden olisi säänneltävä ja 
seurattava omantunnon syiden käyttöä, 
jotta taataan ihmisten oikeus 
lisääntymisterveydenhuoltoon, ja 
varmistettava samalla laillisten palvelujen 
sekä asianmukaisten ja edullisten 
lähetejärjestelmien käytettävyys;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 139
Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että jopa silloin, kun abortti 11. korostaa, että jopa silloin, kun abortti 
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on laillinen, abortin tekeminen estetään tai 
sitä viivytetään usein asianmukaisten 
palvelujen saatavuuteen liittyvillä esteillä, 
joita ovat muun muassa omantunnon 
syiden yleinen käyttö, lääketieteellisistä 
syistä tarpeettomat harkinta-ajat tai 
puolueellinen neuvonta; painottaa, että 
jäsenvaltioiden olisi säänneltävä ja 
seurattava omantunnon syiden käyttöä, 
jotta taataan ihmisten oikeus 
lisääntymisterveydenhuoltoon, ja 
varmistettava samalla laillisten palvelujen 
sekä asianmukaisten ja edullisten
lähetejärjestelmien käytettävyys;

on laillinen, abortin tekeminen estetään tai 
sitä viivytetään usein asianmukaisten 
palvelujen saatavuuteen liittyvillä esteillä, 
joita ovat muun muassa omantunnon 
syiden yleinen käyttö, lääketieteellisistä 
syistä tarpeettomat harkinta-ajat tai 
puolueellinen neuvonta; painottaa, että 
jäsenvaltioiden olisi säänneltävä ja 
seurattava omantunnon syiden käyttöä, 
jotta taataan ihmisten oikeus 
lisääntymisterveydenhuoltoon, ja 
varmistettava samalla laillisten palvelujen 
sekä julkisten, asianmukaisten ja 
laadukkaiden lähetejärjestelmien 
käytettävyys;

Or. pt

Tarkistus 140
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että jopa silloin, kun abortti 
on laillinen, abortin tekeminen estetään tai 
sitä viivytetään usein asianmukaisten 
palvelujen saatavuuteen liittyvillä esteillä, 
joita ovat muun muassa omantunnon 
syiden yleinen käyttö, lääketieteellisistä 
syistä tarpeettomat harkinta-ajat tai 
puolueellinen neuvonta; painottaa, että 
jäsenvaltioiden olisi säänneltävä ja 
seurattava omantunnon syiden käyttöä, 
jotta taataan ihmisten oikeus 
lisääntymisterveydenhuoltoon, ja 
varmistettava samalla laillisten palvelujen 
sekä asianmukaisten ja edullisten 
lähetejärjestelmien käytettävyys;

11. korostaa, että jopa silloin, kun abortti 
on laillinen, abortin tekeminen estetään tai 
sitä viivytetään usein asianmukaisten 
palvelujen saatavuuteen liittyvillä esteillä, 
joita ovat muun muassa omantunnon 
syiden yleinen käyttö, lääketieteellisistä 
syistä tarpeettomat harkinta-ajat tai 
puolueellinen neuvonta; painottaa, että 
jäsenvaltioiden olisi säänneltävä keskeisillä 
ammattialoilla omantunnon syiden käyttöä 
vastaan, jotta taataan ihmisten oikeus 
lisääntymisterveydenhuoltoon, ja 
varmistettava samalla laillisten palvelujen 
sekä asianmukaisten ja edullisten 
lähetejärjestelmien käytettävyys;

Or. en

Tarkistus 141
Silvia Costa
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Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että jopa silloin, kun abortti 
on laillinen, abortin tekeminen estetään 
tai sitä viivytetään usein asianmukaisten 
palvelujen saatavuuteen liittyvillä esteillä, 
joita ovat muun muassa omantunnon 
syiden yleinen käyttö, lääketieteellisistä 
syistä tarpeettomat harkinta-ajat tai 
puolueellinen neuvonta; painottaa, että 
jäsenvaltioiden olisi säänneltävä ja 
seurattava omantunnon syiden käyttöä, 
jotta taataan ihmisten oikeus 
lisääntymisterveydenhuoltoon, ja 
varmistettava samalla laillisten palvelujen 
sekä asianmukaisten ja edullisten 
lähetejärjestelmien käytettävyys;

11. painottaa, että jäsenvaltioiden olisi 
säänneltävä ja seurattava omantunnon 
syiden käyttöä, jotta taataan ihmisten 
oikeus lisääntymisterveydenhuoltoon, ja 
varmistettava samalla laillisten palvelujen 
sekä asianmukaisten ja edullisten 
lähetejärjestelmien käytettävyys;

Or. it

Tarkistus 142
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
11 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1) kehottaa jäsenvaltioita antamaan 
säädöksiä, joiden tarkoituksena on vastata 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, joilla on sosiaalisen ja 
taloudellisen syrjäytymisen riski, 
erityistarpeisiin kiinnittämällä erityistä 
huomiota maaseudulla asuviin nuoriin 
naisiin, joiden mahdollisuuksia käyttää 
nykyaikaisia ehkäisymenetelmiä saattavat 
estää taloudelliset ja sosiaaliset vaikeudet 
erityisesti nykyisessä talouskriisissä;

Or. it
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Tarkistus 143
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
varmistamaan, että abortteja ja niihin 
liittyviä palveluita suorittavia 
terveydenhuollon ammattilaisia ei aseteta 
syytteeseen ja rangaista minkään 
rikosoikeudellisen välineen perusteella 
tällaisten palveluiden tarjoamisesta; 

Or. en

Tarkistus 144
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pitää valitettavana sitä, että maissa, 
joissa abortin saaminen ei ole helppoa, 
tilanne on eriarvoinen ja syrjivä, sillä kun 
kysymys on vapaaehtoisesta 
raskaudenkeskeytyksestä, naiset 
jakautuvat kahteen luokkaan siten, että 
ensimmäiseen luokkaan kuuluvat naiset, 
joilla on rahaa maksaa sekä matkasta että 
vapaaehtoisesta ja laillisesta abortista 
aiheutuvat kulut ja jotka saavat kaikki 
terveystakuut missä tahansa Euroopan 
maassa, jossa abortti on mahdollista 
tehdä laillisesti, ja toiseen luokkaan 
kuuluvat naiset, joilla ei ole taloudellisia 
resursseja ja joiden on – ikään kuin he 
olisivat rikollisia – turvauduttava 
laittomiin abortteihin, jotka vaarantavat 
vakavalla tavalla heidän terveytensä ja 
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henkensä;

Or. es

Tarkistus 145
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. kehottaa jäsenvaltioiden ja 
ehdokasmaiden hallituksia asettamasta 
syytteeseen naisia, joille on tehty laiton 
abortti;

Or. es

Tarkistus 146
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. korostaa, että ei-toivottujen 
raskauksien välttämiseksi on tärkeää, että 
on saatavana ilmaisia 
perhesuunnittelupalveluja, joiden avulla 
taataan, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen liittyvä tiedotus ja 
neuvonta on ennakkoluulotonta, 
tieteeseen perustuvaa ja helposti 
ymmärrettävää, ja pyytää tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden 
hallituksia käyttämään koulutettua ja 
laajasti asiantuntevaa henkilöstöä, joka 
tarjoaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyviä erikoispalveluja, joihin sisältyy 
korkealaatuinen ammattimainen 
neuvonta, joka vastaa erityisryhmien 
(maahanmuuttajien, vähemmistöjen, 



PE514.782v01-00 72/108 AM\941856FI.doc

FI

vammaisten, nuorten, syrjäytyneiden jne.) 
tarpeita; korostaa, että neuvonnan on 
oltava luottamuksellista eikä se saa olla 
tuomitsevaa, ja että jos neuvoja 
oikeutetusti kieltäytyy tehtävästä 
omantunnonsyistä, on tarjottava tietoa 
muista palvelujen tarjoajista;

Or. es

Tarkistus 147
Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
tarpeellisten tietojen ja palvelujen 
tarjoamista, jotta taataan 
äitiyskuolleisuuden alhainen taso sekä 
laadukas synnytystä edeltävä ja 
synnytyksen jälkeinen hoito;

12. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
tarpeellisten tietojen ja palvelujen 
tarjoamista, jotta taataan 
äitiyskuolleisuuden alhainen taso, pyritään 
edelleen alentamaan äitien kuolleisuutta 
sekä varmistetaan laadukas synnytystä 
edeltävä ja synnytyksen jälkeinen hoito;

Or. en

Tarkistus 148
Diane Dodds

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
kaikille seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
ja niitä koskeviin oikeuksiin liittyvän 
tiedotuksen, valistuksen ja palvelut; 
kehottaa niitä takaamaan, että tiedotus 
kattaa kaikki nykyaikaiset 
perhesuunnittelumenetelmät ja -
neuvonnan, asiantuntevan hoidon 

13. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
kaikille seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
ja niitä koskeviin oikeuksiin liittyvän 
tiedotuksen, valistuksen ja palvelut; 
kehottaa niitä takaamaan, että tiedotus 
kattaa kaikki nykyaikaiset 
perhesuunnittelumenetelmät ja -
neuvonnan, asiantuntevan hoidon 
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synnytysten yhteydessä sekä oikeuden 
kiireelliseen gynekologiseen ja 
synnytyksiin liittyvään hoitoon ja että 
aborttipalveluista annetaan tieteellisesti 
oikeaa tietoa, joka ei ole tuomitsevaa;

synnytysten yhteydessä sekä oikeuden 
kiireelliseen gynekologiseen ja 
synnytyksiin liittyvään hoitoon;

Or. en

Tarkistus 149
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
kaikille seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
ja niitä koskeviin oikeuksiin liittyvän 
tiedotuksen, valistuksen ja palvelut; 
kehottaa niitä takaamaan, että tiedotus 
kattaa kaikki nykyaikaiset 
perhesuunnittelumenetelmät ja -
neuvonnan, asiantuntevan hoidon 
synnytysten yhteydessä sekä oikeuden 
kiireelliseen gynekologiseen ja 
synnytyksiin liittyvään hoitoon ja että 
aborttipalveluista annetaan tieteellisesti 
oikeaa tietoa, joka ei ole tuomitsevaa;

13. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
kaikille seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
ja niitä koskeviin oikeuksiin liittyvän 
tiedotuksen, valistuksen ja palvelut; 
kehottaa niitä takaamaan, että tiedotus 
kattaa kaikki nykyaikaiset 
perhesuunnittelumenetelmät ja 
-neuvonnan, asiantuntevan hoidon 
synnytysten yhteydessä sekä oikeuden 
kiireelliseen gynekologiseen ja 
synnytyksiin liittyvään hoitoon, ja että se 
kattaa myös 
sukupuolenvaihdosleikkaukset, ja että 
aborttipalveluista annetaan tieteellisesti 
oikeaa tietoa, joka ei ole tuomitsevaa;

Or. es

Tarkistus 150
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
kaikille seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 

13. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
kaikille seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 



PE514.782v01-00 74/108 AM\941856FI.doc

FI

ja niitä koskeviin oikeuksiin liittyvän 
tiedotuksen, valistuksen ja palvelut; 
kehottaa niitä takaamaan, että tiedotus 
kattaa kaikki nykyaikaiset 
perhesuunnittelumenetelmät ja -
neuvonnan, asiantuntevan hoidon 
synnytysten yhteydessä sekä oikeuden 
kiireelliseen gynekologiseen ja 
synnytyksiin liittyvään hoitoon ja että 
aborttipalveluista annetaan tieteellisesti 
oikeaa tietoa, joka ei ole tuomitsevaa;

ja niitä koskeviin oikeuksiin liittyvän 
tiedotuksen, valistuksen ja palvelut; 
kehottaa niitä takaamaan, että tiedotus 
kattaa kaikki nykyaikaiset 
perhesuunnittelumenetelmät ja -
neuvonnan, asiantuntevan hoidon 
synnytysten, myös riskisynnytysten, 
yhteydessä sekä oikeuden kiireelliseen 
gynekologiseen ja synnytyksiin liittyvään 
hoitoon sekä riittävän asiantuntevaan 
hoitoon riskiäitiyden ja neonatologian 
yhteydessä;

Or. it

Tarkistus 151
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
13 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1) kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sukupuolivalistus on pakollista 
kaikille ala- ja yläasteen koulujen 
oppilaille ja että tälle aineelle varattaisiin 
riittävästi tunteja opetusohjelmissa; pitää 
tärkeänä, että sukupuolivalistusohjelmia 
tarkistetaan ja päivitetään säännöllisin 
väliajoin kiinnittämällä erityistä huomiota 
naisten kunnioittamista ja sukupuolten 
välistä tasa-arvoa koskeviin teemoihin;

Or. it

Tarkistus 152
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että nuorten 
osallistuminen on tärkeää, jotta 
kokonaisvaltainen seksuaalivalistus olisi 
tehokasta; katsoo, että nuoret olisi 
sisällyttävä tällaisten ohjelmien 
kehittämiseen, toteuttamiseen ja 
arviointiin yhdessä muiden sidosryhmien, 
kuten vanhempien kanssa; kannustaa, 
että seksuaalivalistuksessa käytetään 
vertaisohjaajia hyvänä tapana edistää 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä;

Or. en

Tarkistus 153
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. korostaa, että seksuaalivalistusta on 
suunniteltava ja toteutettava 
kokonaisvaltaisella, oikeuksiin 
perustuvalla ja myönteisellä tavalla 
korostaen elämäntaitojen kehittämistä ja 
sisällyttämällä siihen seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien psykososiaaliset ja 
biolääketieteelliset näkökohdat; korostaa, 
että seksuaalivalistusta on tarjottava 
oppilaiden ja opettajien välisessä 
turvallisessa, tabuista vapaassa ja 
vuorovaikutteisessa ilmapiirissä;

Or. en

Tarkistus 154
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld
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Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että nuorten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen liittyvät tarpeet 
eroavat aikuisten vastaavista tarpeista; 
kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että 
nuorille ja haavoittuvassa asemassa oleville 
aikuisille (vammaisille, lukutaidottomille, 
pakolaisille jne.) tarjotaan helposti 
saatavilla olevia palveluja, joissa otetaan 
asianmukaisesti huomioon heidän 
huolenaiheensa sekä heidän oikeutensa 
luottamuksellisuuteen ja yksityisyyteen;

14. korostaa, että nuorten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen liittyvät tarpeet 
eroavat aikuisten vastaavista tarpeista; 
kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että 
nuorille ja haavoittuvassa asemassa oleville 
aikuisille (vammaisille, lukutaidottomille, 
pakolaisille, HLBTI-ihmisille jne.) 
tarjotaan helposti saatavilla olevia 
palveluja, joissa otetaan asianmukaisesti 
huomioon heidän huolenaiheensa sekä 
heidän oikeutensa luottamuksellisuuteen ja 
yksityisyyteen;

Or. en

Tarkistus 155
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että nuorten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen liittyvät tarpeet 
eroavat aikuisten vastaavista tarpeista; 
kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että 
nuorille ja haavoittuvassa asemassa 
oleville aikuisille (vammaisille, 
lukutaidottomille, pakolaisille jne.)
tarjotaan helposti saatavilla olevia 
palveluja, joissa otetaan asianmukaisesti 
huomioon heidän huolenaiheensa sekä 
heidän oikeutensa luottamuksellisuuteen ja 
yksityisyyteen;

14. korostaa, että nuorten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen liittyvät tarpeet 
eroavat aikuisten vastaavista tarpeista; 
kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että 
nuorille tarjotaan helposti saatavilla olevia 
palveluja, joissa otetaan asianmukaisesti 
huomioon heidän huolenaiheensa sekä 
heidän oikeutensa luottamuksellisuuteen ja 
yksityisyyteen; 

Or. fr
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Tarkistus 156
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
nuorille seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen liittyviä palveluita 
iän, kypsyyden ja kehitystason mukaisesti, 
syrjimättä nuoria tyttöjä ja poikia ja 
riippumatta siviilisäädystä, 
vammaisuudesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta tai identiteetistä, ja 
katsoo, että niiden olisi oltava saatavilla 
ilman vanhempien tai huoltajien 
suostumista;

Or. en

Tarkistus 157
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että 
kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan 
pakollista ja kullekin ikäryhmälle sopivaa 
sukupuoli- ja ihmissuhdevalistusta 
sukupuolten väliset erot huomioon ottaen 
(sekä koulussa että sen ulkopuolella);

15. kannustaa jäsenvaltioita takaamaan, 
että kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan 
pakollista ja kullekin ikäryhmälle sopivaa 
sukupuoli- ja ihmissuhdevalistusta 
sukupuolten väliset erot huomioon ottaen 
(sekä koulussa että sen ulkopuolella);

Or. en

Tarkistus 158
Diane Dodds

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että 
kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan 
pakollista ja kullekin ikäryhmälle sopivaa 
sukupuoli- ja ihmissuhdevalistusta
sukupuolten väliset erot huomioon ottaen 
(sekä koulussa että sen ulkopuolella);

15. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
pakollisen ja kullekin ikäryhmälle sopivan
sukupuoli- ja ihmissuhdevalistuksen 
tarjonnan sukupuolten väliset erot 
huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 159
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että 
kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan 
pakollista ja kullekin ikäryhmälle sopivaa 
sukupuoli- ja ihmissuhdevalistusta
sukupuolten väliset erot huomioon ottaen 
(sekä koulussa että sen ulkopuolella);

15. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että 
kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan pojille 
ja tytöille yhteisissä puitteissa pakollista ja 
kullekin ikäryhmälle sopivaa valistusta 
sukupuolisuhteista ja tunnesiteisiin 
perustuvista suhteista sukupuolten väliset 
erot huomioon ottaen (sekä koulussa että 
sen ulkopuolella);

Or. fr

Tarkistus 160
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että 
kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan 
pakollista ja kullekin ikäryhmälle sopivaa 
sukupuoli- ja ihmissuhdevalistusta 
sukupuolten väliset erot huomioon ottaen 

15. kehottaa jäsenvaltioita ehdottamaan 
nuorille kullekin ikäryhmälle sopivaa ja 
sukupuolen huomioon ottavaa sukupuoli-, 
tunne-elämä- ja ihmissuhdevalistusta;
muistuttaa oikeusjärjestyksen perusteita 
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(sekä koulussa että sen ulkopuolella); koskevan periaatteen ja kansainvälisesti 
hyväksyttyjen normien osalta, että lapsen 
vanhemmilla tai huoltajilla on vapaus 
varmistaa, että heidän lapsensa saavat 
omaa vakaumustaan vastaavaa 
koulutusta ja että lasta ei saada pakottaa 
seuraamaan seksuaalivalistusta, mukaan 
lukien seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
ja niitä koskevien oikeuksien sekä abortin 
edistäminen, vanhempiensa tai 
huoltajiensa tahdon vastaisesti ja että 
ohjaavana periaatteena on lapsen etu; 
muistuttaa, että vanhempien oikeuteen 
kasvattaa lastaan oman uskonnollisen tai 
ei-uskonnollisen vakaumuksensa 
mukaisesti sisältyy oikeus kiistää valtion 
tai valtiosta riippumattomien toimijoiden 
aiheeton puuttuminen heidän 
koulutukseensa;

Or. en

Tarkistus 161
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
15 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1) kehottaa jäsenvaltioita kehittämään ja 
toteuttamaan yliopillisten jatko-opintojen 
pakollisia perus- ja 
täydennyskoulutusohjelmia ja -kursseja 
aiheista, jotka koskevat seksuaaliterveyttä 
ja lisääntymisoikeuksia ja jotka on 
suunnattu lääketieteen opiskelijoille ja 
terveydenhoitoalan ammattihenkilöille 
tavoitteena varmistaa tulevaisuudessa 
pätevä neuvonta naisille ja pariskunnille 
ottamalla huomioon heidän 
terveydentilansa sekä heidän 
henkilökohtaiset sekä työuraan liittyvät 
tarpeensa perheen toivotun koon suhteen;

Or. it
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Tarkistus 162
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimia, joilla poistetaan kaikki esteet, 
jotka haittaavat nuorten tyttöjen ja 
poikien mahdollisuuksia saada turvallisia, 
tehokkaita ja edullisia ehkäisyvälineitä, 
kuten kondomeita, ja tarjoamaan selkeää 
tietoa ehkäisyvälineistä;

Or. en

Tarkistus 163
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Mikael Gustafsson, Edite 
Estrela, Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. muistuttaa jäsenvaltioita, että niiden 
on varmistettava, että lapset ja nuoret 
voivat nauttia oikeudestaan hankkia, 
vastaanottaa ja esittää seksuaalisuuteen 
liittyvää tietoa, mukaan lukien 
seksuaalinen suuntautuminen ja 
sukupuolen ilmaisu, ikään sopivalla ja 
sukupuolten väliset erot huomioon 
ottavalla tavalla;

Or. en

Tarkistus 164
Marusya Lyubcheva
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Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 а. vaatii jäsenvaltioita kehittämään 
toimenpiteitä työn tarjoamiseksi nuorille 
ja alaikäisille äideille sekä odottaville 
äideille näiden tukemiseksi 
selviytymisessä varhaiseen äitiyteen 
liittyvistä ongelmista ja vastasyntyneiden 
tappamisen ehkäisemiseksi;

Or. bg

Tarkistus 165
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. painottaa, että sukupuolivalistuksessa 
on torjuttava stereotypioita ja 
ennakkoluuloja, annettava tietoa 
sukupuoleen tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä 
sekä todellisen tasa-arvon rakenteellisista 
esteistä sekä korostettava keskinäistä 
kunnioitusta ja vastuunjakoa;

16. painottaa, että sukupuolivalistuksessa 
on torjuttava stereotypioita ja 
ennakkoluuloja ja kaikenlaista 
sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa, 
annettava tietoa sukupuoleen tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvasta syrjinnästä sekä todellisen 
tasa-arvon rakenteellisista esteistä sekä 
korostettava keskinäistä kunnioitusta ja 
vastuunjakoa;

Or. es

Tarkistus 166
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. painottaa, että sukupuolivalistuksessa 
on torjuttava stereotypioita ja 
ennakkoluuloja, annettava tietoa 
sukupuoleen tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä 
sekä todellisen tasa-arvon rakenteellisista 
esteistä sekä korostettava keskinäistä 
kunnioitusta ja vastuunjakoa;

16. painottaa, että sukupuolivalistuksessa 
on torjuttava stereotypioita ja 
ennakkoluuloja, annettava tietoa 
sukupuoleen tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä 
ja naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta 
väkivallasta sekä todellisen tasa-arvon, 
erityisesti naisten ja miesten tai tyttöjen ja 
poikien tasa-arvon, rakenteellisista 
esteistä, ja tuomittava tämä, sekä 
korostettava keskinäistä kunnioitusta ja 
vastuunjakoa;

Or. en

Tarkistus 167
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Jan Olbrycht, László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. painottaa, että sukupuolivalistuksessa 
on torjuttava stereotypioita ja 
ennakkoluuloja, annettava tietoa 
sukupuoleen tai sukupuoliseen
suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä 
sekä todellisen tasa-arvon rakenteellisista 
esteistä sekä korostettava keskinäistä 
kunnioitusta ja vastuunjakoa;

16. painottaa, että sukupuolivalistukseen 
voi sisältyä luonnollisten 
perhesuunnittelumenetelmien opetus, 
stereotypioiden ja ennakkoluulojen 
torjunta, että sen yhteydessä voidaan 
antaa tietoa sukupuoleen tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä 
sekä todellisen tasa-arvon rakenteellisista 
esteistä sekä korostaa keskinäistä 
kunnioitusta ja vastuunjakoa;

Or. en

Tarkistus 168
Mikael Gustafsson
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Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että seksuaalivalistukseen 
on sisällyttävä syrjimättömiä tietoja 
HLBTI-ihmisistä ja että sillä on 
välitettävä myönteinen näkemys heistä,
jotta nuorten HLBTI-ihmisten oikeuksia 
tuetaan ja suojellaan tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 169
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa jäsenvaltioiden ja 
ehdokasmaiden hallituksia turvautumaan 
erilaisiin menetelmiin tavoittaakseen 
nuoret, esimerkiksi virallisen ja 
epävirallisen koulutuksen,
tiedotuskampanjoiden, kondomin käyttöä 
ja muita ehkäisymenetelmiä koskevan 
sosiaalisen markkinoinnin sekä 
luottamuksellisten puhelinpalvelujen 
avulla; korostaa sen tärkeyttä, että nuoret 
osallistuvat aktiivisesti 
seksuaalivalistusohjelmien kehittämiseen, 
soveltamiseen ja arviointiin muiden 
osapuolten, erityisesti vanhempien, 
kanssa ja että seksuaalivalistukseen 
osallistuu vertaiskouluttajia, jotka ottavat 
huomioon erityisryhmien (esimerkiksi 
vähemmistöön kuuluvien, syrjäisillä 
alueilla asuvien, vammaisten nuorten ja 
maahanmuuttajien) tarpeet;

Or. es
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Tarkistus 170
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa tässä yhteydessä, että 
sukupuolivalistus on erityisen tärkeää, 
koska nuoret pääsevät jo varhaisessa 
vaiheessa pornografiseen ja halventavaan 
sisältöön erityisesti internetin kautta; 
korostaa, että sukupuolivalistuksen on 
oltava osa laajempaa nuorten henkistä 
kehitystä koskevaa lähestymistapaa, jotta 
he voivat rakentaa suhteita, jotka 
perustuvat sukupuolten keskinäiseen 
kunnioittamiseen; kehottaa jäsenvaltioita 
luomaan vanhempia ja nuoria valvovia 
aikuisia varten tiedotuskampanjoita 
pornografian haitallisista vaikutuksista 
nuorille;

Or. fr

Tarkistus 171
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. kehottaa jäsenvaltioita 
kiinnittämään huomiota siihen, että 
kattava sukupuolivalistus, johon sisältyy 
tunnesiteitä koskeva ulottuvuus, on 
ensiarvoisen tärkeä, kun otetaan 
huomioon pienten tyttöjen seksualisointi 
audiovisuaalisessa ja digitaalisessa 
sisällössä, joka on yleisesti nuorten 
saatavilla;

Or. fr
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Tarkistus 172
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
16 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 c. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään 
ehkäisemään sukupuolivalistuksen 
yhteydessä sukupuolitauteja, kuten HI-
virusta, edistämällä riskitöntä 
seksuaalikäyttäytymistä ja helpottamalla 
tartunnoilta suojaavien välineiden 
käyttöä;

Or. fr

Tarkistus 173
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 4

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 Sukupuolitautien ehkäisy ja hoito Sukupuolitautien ja abortin jälkeisen 
stressireaktion ehkäisy ja hoito

Or. en

Tarkistus 174
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 4

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 Sukupuolitautien ehkäisy ja hoito Sukupuolitautien ja abortin jälkeisen 
stressireaktion ehkäisy ja hoito
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Or. en

Tarkistus 175
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
4 a väliotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kannustaa jäsenvaltioita tehostamaan 
kaikkia ikäryhmiä varten tarkoitettuja 
toimintalinjoja, joilla pyritään lisäämään 
tietoisuutta sukupuolitaudeista;

Or. fr

Tarkistus 176
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
17 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1) pyytää jäsenvaltioita toteuttamaan 
säännönmukaisesti seksuaaliterveyteen ja 
lisääntymisoikeuksiin keskittyviä 
valistuskampanjoita, joissa ei käsitellä 
yksinomaan sukupuolitautien 
ennaltaehkäisyä vaan joiden tavoitteena 
olisi kertoa ei-toivottujen raskauksien 
ennaltaehkäisystä jakamalla luotettavaa 
tietoa tuoreista löydöistä ja viimeaikaisista 
terveyskäytännöistä;

Or. it

Tarkistus 177
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson
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Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa jäsenvaltioita ylläpitämään 
ja lisäämään yleisön (erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien tai 
syrjäytyneiden) saataville annettavan 
sukupuolitauteja, erityisesti HI-
virusta/AIDSia, tautien tartuntatapoja, 
tautien tarttumista edistävää seksuaalista 
käyttäytymistä ja ehkäisykeinoja 
koskevien tietojen laatua ja tasoa;

Or. en

Tarkistus 178
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
ehkäisypalveluja vapaaehtoisen 
neuvonnan ja testauksen lisäksi;

Or. en

Tarkistus 179
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että saatavilla on ei-
tuomitsevaa tietoa abortin jälkeisestä 
stressireaktiosta, että abortin jälkeisen 
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stressireaktion hoito on viipymättä 
kaikkien saatavilla ja että hoitoa tarjotaan 
turvallisesti ja tuomitsematta;

Or. en

Tarkistus 180
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Mikael Gustafsson, Edite 
Estrela

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käsittelemään erityisesti HI-
viruksen/AIDSin kanssa elävien ihmisten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niitä 
koskevia oikeuksia kiinnittäen huomiota 
naisten tarpeisiin, muun muassa 
yhdistämällä toisiinsa testeihin ja hoitoon 
pääsy sekä poistamalla taustalla olevia, 
sukupuolten eriarvoisuuden ja syrjinnän 
tyyppisiä sosioekonomisia tekijöitä, jotka 
lisäävät naisten riskiä saada HI-
virus/AIDS;

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käsittelemään erityisesti HI-
viruksen/AIDSin kanssa elävien ihmisten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niitä 
koskevia oikeuksia kiinnittäen huomiota 
naisten ja riskiryhmiin kuuluvien 
väestönosien, kuten miesten kanssa seksiä 
harrastavien miesten, prostituoitujen, 
vankien, maahanmuuttajien ja 
ruiskuhuumekäyttäjien tarpeisiin, muun 
muassa yhdistämällä toisiinsa testeihin ja 
hoitoon pääsy sekä poistamalla taustalla 
olevia, sukupuolten eriarvoisuuden ja 
syrjinnän tyyppisiä sosioekonomisia 
tekijöitä, jotka lisäävät naisten ja 
riskiryhmien riskiä saada HI-virus/AIDS;

Or. en

Tarkistus 181
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Filip Kaczmarek, 
Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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käsittelemään erityisesti HI-
viruksen/AIDSin kanssa elävien ihmisten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niitä 
koskevia oikeuksia kiinnittäen huomiota 
naisten tarpeisiin, muun muassa 
yhdistämällä toisiinsa testeihin ja hoitoon 
pääsy sekä poistamalla taustalla olevia, 
sukupuolten eriarvoisuuden ja syrjinnän 
tyyppisiä sosioekonomisia tekijöitä, jotka 
lisäävät naisten riskiä saada HI-
virus/AIDS;

käsittelemään erityisesti HI-
viruksen/AIDSin kanssa elävien ihmisten 
raskaudenaikaisia ja äitiysterveyden 
tarpeita kiinnittäen huomiota naisten 
tarpeisiin, muun muassa yhdistämällä 
toisiinsa testeihin ja hoitoon pääsy sekä 
poistamalla taustalla olevia, sukupuolten 
eriarvoisuuden ja syrjinnän tyyppisiä 
sosioekonomisia tekijöitä, jotka lisäävät 
naisten riskiä saada HI-virus/AIDS;

Or. en

Tarkistus 182
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa EU:ta edistämään uusien 
hyväksyttävien, kohtuuhintaisten, 
kaikkien saatavilla olevien ja 
laadukkaiden ennalta ehkäisevien 
teknologioiden, diagnoosimenetelmien ja 
hoitojen tutkimusta ja kehittämistä sekä 
investoimaan niihin, kiinnittäen erityistä 
huomiota HI-virukseen ja AIDSiin ja 
muihin sukupuolitauteihin sekä vähälle 
huomiolle jääneisiin trooppisiin 
sairauksiin, jotta näiden sairauksien 
äitien ja lasten terveydelle aiheuttamaa 
taakkaa vähennetään;

Or. en

Tarkistus 183
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)



PE514.782v01-00 90/108 AM\941856FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön tehokkaita ja kattavia 
strategioita HI-viruksen ehkäisemiseksi ja 
sellaisten määräyksien ja lakien 
poistamiseksi, joilla rangaistaan ja 
leimataan HI-viruksen/AIDSin kanssa 
eläviä henkilöitä, kuten lait, joiden 
perusteella HI-viruksen tartuttaminen tai 
sille altistaminen tehdään rangaistavaksi, 
koska tällaiset lait eivät ole olleet 
tehokkaita ja ne ovat jopa vaikuttaneet 
kielteisesti HI-viruksen ehkäisemiseen;

Or. en

Tarkistus 184
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa jäsenvaltioiden ja 
ehdokasvaltioiden hallituksia jatkamaan 
ja lisäämään väestölle tiedottamista 
(etenkin väestöryhmissä, jotka ovat eniten 
syrjäytyneitä ja joilla on vähemmän 
mahdollisuuksia saada tietoa) hiv/aids-
tartunnoista ja muista sukupuoliteitse 
tarttuvista taudeista, niiden 
tartuntamekanismeista ja niiden 
tarttumista edistävästä käyttäytymisestä;

Or. es

Tarkistus 185
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan tiedonsaantia 
ja pääsyä rokotusten ja asianmukaisten 
hoitojen piiriin, jotta estetään HIVin 
esiintymistä lapsissa raskauden aikana ja 
jotta tautia voidaan hoitaa ajoissa lapsen 
syntymän jälkeen;

Or. it

Tarkistus 186
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Jan Olbrycht, Bernd Posselt, 
Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. tuomitsee kaikenlaiset naisten 
ruumiilliseen koskemattomuuteen 
kohdistuvat loukkaukset sekä vahingolliset 
käytännöt, joiden tarkoituksena on valvoa 
naisten seksuaalisuutta ja 
lisääntymisterveyteen liittyvää
itsemääräämisoikeutta; korostaa niiden 
olevan vakavia ihmisoikeusloukkauksia, 
joihin jäsenvaltioiden on kiireesti 
puututtava;

19. tuomitsee kaikenlaiset naisten 
ruumiilliseen koskemattomuuteen 
kohdistuvat loukkaukset sekä vahingolliset 
käytännöt, joiden tarkoituksena on valvoa 
naisten itsemääräämisoikeutta; korostaa 
niiden olevan vakavia 
ihmisoikeusloukkauksia, joihin 
jäsenvaltioiden on kiireesti puututtava;

Or. en

Tarkistus 187
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. tuomitsee kaikenlaiset naisten 19. tuomitsee kaikenlaiset naisten 
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ruumiilliseen koskemattomuuteen 
kohdistuvat loukkaukset sekä vahingolliset 
käytännöt, joiden tarkoituksena on valvoa 
naisten seksuaalisuutta ja 
lisääntymisterveyteen liittyvää 
itsemääräämisoikeutta; korostaa niiden 
olevan vakavia ihmisoikeusloukkauksia, 
joihin jäsenvaltioiden on kiireesti 
puututtava;

ruumiilliseen koskemattomuuteen 
kohdistuvat loukkaukset sekä vahingolliset 
käytännöt, joiden tarkoituksena on valvoa 
naisten seksuaalisuutta ja 
lisääntymisterveyteen liittyvää 
itsemääräämisoikeutta, etenkin naisten 
sukuelinten silpomisen; korostaa niiden 
olevan vakavia ihmisoikeusloukkauksia, 
joihin jäsenvaltioiden on kiireesti 
puututtava;

Or. it

Tarkistus 188
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. suosittelee, että jäsenvaltiot 
varmistavat, että kaikkien 
yhteiskuntaluokkien ja etnisten ryhmien 
naisten ja miesten on annettava täysin 
tietoinen suostumuksensa kaikkiin 
lääketieteellisiin palveluihin ja 
menettelyihin, kuten ehkäisyneuvontaan, 
sterilointiin ja aborttiin; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
menettelyitä, joilla taataan vapaus olla 
joutumatta epäinhimillisen ja alentavan 
kohtelun kohteeksi lisääntymisterveyden 
yhteydessä, keskittyen erityisesti 
pidätyskeskuksiin, vankiloihin, 
mielenterveyslaitoksiin ja vanhusten 
hoitolaitoksiin;

Or. en

Tarkistus 189
Marusya Lyubcheva
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Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 а. painottaa, että tarvitaan 
toimenpiteitä varhaisten 
pakkoavioliittojen ehkäisemiseksi, koska 
niistä seuraa vakavaa psyykkistä ja 
seksuaalista haittaa kyseisille nuorille 
tytöille;

Or. bg

Tarkistus 190
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita käsittelemään 
tarvetta suojella naisia, nuoria, lapsia ja 
miehiä kaikenlaiselta, myös seksuaaliselta, 
hyväksikäytöltä, riistolta, salakuljetukselta, 
ihmiskaupalta ja väkivallalta sekä naisten 
sukupuolielinten silpomiselta kansallisten 
ja yhteisön tasolla toteutettavien 
valistusohjelmien avulla sekä keskittymään 
toimenpiteisiin, joiden yhteydessä 
hyväksikäyttöön syyllistyneille määrätään 
vakavia rangaistuksia;

20. kehottaa jäsenvaltioita käsittelemään 
tarvetta suojella naisia, nuoria, lapsia ja 
miehiä kaikenlaiselta, myös seksuaaliselta, 
hyväksikäytöltä, riistolta, salakuljetukselta, 
ihmiskaupalta ja väkivallalta sekä naisten 
sukupuolielinten silpomiselta kansallisten 
ja yhteisön tasolla toteutettavien 
valistusohjelmien avulla sekä keskittymään 
toimenpiteisiin, joiden yhteydessä myös 
seksuaalinen pakottaminen 
kriminalisoidaan;

Or. bg

Tarkistus 191
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita käsittelemään 
tarvetta suojella naisia, nuoria, lapsia ja 

20. kehottaa jäsenvaltioita käsittelemään 
tarvetta suojella naisia ja tyttöjä, nuoria, 
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miehiä kaikenlaiselta, myös seksuaaliselta, 
hyväksikäytöltä, riistolta, salakuljetukselta, 
ihmiskaupalta ja väkivallalta sekä naisten 
sukupuolielinten silpomiselta kansallisten 
ja yhteisön tasolla toteutettavien 
valistusohjelmien avulla sekä keskittymään 
toimenpiteisiin, joiden yhteydessä 
hyväksikäyttöön syyllistyneille määrätään 
vakavia rangaistuksia;

lapsia ja miehiä kaikenlaiselta, myös 
seksuaaliselta, hyväksikäytöltä, 
seksuaaliselta riistolta, salakuljetukselta, 
ihmiskaupalta ja väkivallalta sekä naisten 
sukupuolielinten silpomiselta ja varhaisilta 
tai lapsiavioliitoilta, ja tarjoamaan 
palveluita seksuaalisen hyväksikäytön 
uhreille kansallisten ja yhteisön tasolla 
toteutettavien valistusohjelmien avulla sekä 
keskittymään toimenpiteisiin, joiden 
yhteydessä hyväksikäyttöön syyllistyneille 
määrätään vakavia rangaistuksia;

Or. en

Tarkistus 192
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. tuomitsee naisten sukuelinten 
silpomista koskevan laittoman käytännön, 
jota käytetään keinona hallita naisia 
seksuaalisesti;

Or. en

Tarkistus 193
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa jäsenvaltioita 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta;
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Or. en

Tarkistus 194
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. muistuttaa, että kaikenlainen naisiin 
kohdistuva seksuaalinen väkivalta, kuten 
raiskaus, myös raiskaus avioliitossa, 
seksuaalinen hyväksikäyttö, insesti, 
prostituutio ja seksuaalinen hyväksikäyttö 
sekä seksuaalinen häirintä, loukkaa 
naisten ja tyttöjen seksuaalista terveyttä, 
koska sillä rikotaan naisten ja tyttöjen 
oikeutta myönteiseen ja kunnioittavaan 
seksuaalisuutta ja seksuaalisia suhteita 
koskevaan suhtautumiseen; katsoo, että 
seksuaalisella väkivallalla on 
vahingollisia pitkän aikavälin vaikutuksia 
naisten ja tyttöjen seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen sekä heidän 
itsetuntoonsa ja 
vaikutusmahdollisuuksiinsa; kehottaa 
tästä syystä EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
laatimaan kattavia strategioita, jotta 
kaikenlainen naisiin ja tyttöihin 
kohdistuva väkivalta lopetetaan;

Or. en

Tarkistus 195
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa jäsenvaltioita ja 
ehdokasmaita takaamaan, että kun 
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nainen on tullut raskaaksi raiskauksen 
seurauksena ja myös muissa tapauksissa, 
joissa naisen terveys on vakavasti 
uhattuna, nainen voi tehdä abortin ja 
saada kaikki terveystakuut ja oikeudelliset 
takuut ilmaan minkäänlaisia rajoituksia;

Or. es

Tarkistus 196
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 
investoinnit lisääntymisterveyteen ja 
perhesuunnitteluun kuuluvat kehitysavun 
kannalta kaikkein kannattavimpiin 
investointeihin ja että ne ovat yksi 
tehokkaimmista keinoista edistää kestävää 
kehitystä eri maissa;

21. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 
investoinnit lisääntymisterveyteen ja 
perhesuunnitteluun kuuluvat kehitysavun 
kannalta kaikkein kannattavimpiin 
investointeihin ja että ne ovat yksi 
tehokkaimmista keinoista edistää kestävää 
kehitystä eri maissa; kehottaa 
jäsenvaltioita tekemään seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestä sekä niitä 
koskevista oikeuksista yhden 
terveydenhuoltoalan painopisteistä;

Or. en

Tarkistus 197
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, 
Bernd Posselt, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 
investoinnit lisääntymisterveyteen ja 
perhesuunnitteluun kuuluvat kehitysavun 
kannalta kaikkein kannattavimpiin 

21. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 
investoinnit raskausajan ja äitien 
terveyteen ja luonnolliseen 
perhesuunnitteluun kuuluvat kehitysavun 
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investointeihin ja että ne ovat yksi 
tehokkaimmista keinoista edistää kestävää 
kehitystä eri maissa;

kannalta kaikkein kannattavimpiin 
investointeihin ja että ne ovat yksi 
tehokkaimmista keinoista edistää kestävää 
kehitystä eri maissa;

Or. en

Tarkistus 198
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 
investoinnit lisääntymisterveyteen ja 
perhesuunnitteluun kuuluvat kehitysavun 
kannalta kaikkein kannattavimpiin 
investointeihin ja että ne ovat yksi 
tehokkaimmista keinoista edistää kestävää 
kehitystä eri maissa;

21. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 
investoinnit lisääntymisterveyteen, äitien 
sairaanhoitoon ja perhesuunnitteluun 
kuuluvat kehitysavun kannalta kaikkein 
kannattavimpiin investointeihin ja että ne 
ovat yksi tehokkaimmista keinoista edistää 
kestävää kehitystä eri maissa;

Or. it

Tarkistus 199
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
21 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

korostaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevan valistuksen ja tiedottamisen 
merkitystä välttämättömänä osana naisten 
terveyttä koskevaa asialistaa 
kehitysmaissa;

Or. es
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Tarkistus 200
Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. muistuttaa, että kehitysmaissa on 
kiireellinen tarve koulutetuista 
terveydenhuollon työntekijöistä ja että 
koulutettujen terveydenhuollon 
ammattilaisten aivovienti on estettävä 
taloudellisten kannustimien ja 
koulutustuen avulla; pitää tärkeinä 
integroituja terveyspalveluita HI-viruksen 
ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä 
niitä koskevien oikeuksien alalla ja 
kansalaisyhteiskunnan, 
paikallisviranomaisten, yhteisöjen, 
kansanterveysalan voittoa 
tavoittelemattomien järjestöjen ja 
vapaaehtoisjärjestöjen osallistumista 
kaikilla tasoilla terveyspalveluita 
perustettaessa; korostaa erityisesti tarvetta 
helpottaa pääsyä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin 
oikeuksiin liittyviin terveyspalveluihin 
maaseudulla ja syrjäisillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 201
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kannattaa Euroopan neuvoston 
parlamentaarisen yleiskokouksen 
suositusta nro 1903 (2010), jonka mukaan 
0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta olisi 
varattava viralliseen kehitysapuun; 
kehottaa EU:ta pitämään kiinni tästä 

22. kannattaa Euroopan neuvoston 
parlamentaarisen yleiskokouksen 
suositusta nro 1903 (2010), jonka mukaan 
talousarvion kannalta neutraali 
0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta olisi 
varattava viralliseen kehitysapuun; 
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sitoumuksesta varmistamalla EU:n 
ulkosuhdetoiminnan välineiden ja 
Euroopan kehitysrahaston rahoitus ja 
täytäntöönpano vuosina 2014–2020;

kehottaa EU:ta pitämään kiinni tästä 
talousarvion kannalta neutraalista 
sitoumuksesta varmistamalla EU:n 
ulkosuhdetoiminnan välineiden ja 
Euroopan kehitysrahaston rahoitus ja 
täytäntöönpano vuosina 2014–2020, ja 
korostaa, että talousarviota ei pitäisi lisätä 
tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 202
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. muistuttaa, että tiettyihin EU:n 
kumppaneina oleviin kehitysmaihin 
vakavasti vaikuttavat epidemiat, kuten HI-
virus, ovat merkittävä este kehitykselle; 

Or. fr

Tarkistus 203
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
EU:n kehitysyhteistyön lähestymistapa 
perustuu ihmisoikeuksiin, ja keskittymään 
kehitysyhteistyössä selvästi ja vahvasti 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja niitä 
koskeviin oikeuksiin sekä laatimaan 
konkreettisia tavoitteita niitä varten;

23. kehottaa EU:ta varmistamaan, että
EU:n kehitysyhteistyön lähestymistapa 
perustuu ihmisoikeuksiin, ja keskittymään 
kehitysyhteistyössä selvästi ja vahvasti 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja niitä 
koskeviin oikeuksiin sekä laatimaan 
konkreettisia tavoitteita niitä varten
toteuttamalla toimenpiteitä, jotka liittyvät 
terveydenhuollon resurssien 
asianmukaiseen saatavuuteen, terveyttä ja 
seksuaalioikeuksia koskevaan 
tiedotukseen ja valistukseen, 
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perhesuunnittelupalveluihin, turvalliseen 
aborttiin, ehkäisyvälineisiin, hiv/aidsin ja 
muiden sukupuoliteitse tarttuvien tautien 
ehkäisyyn ja torjuntaan, yksilön 
vapauteen valita seksuaalinen 
suuntautumisensa sekä naisten 
sukuelinten silpomisen, varhaisen 
avioliiton ja/tai pakkoavioliiton, 
sukupuoleen perustuvan abortin ja 
pakkosterilisaation kaltaisten käytäntöjen 
lopettamiseen;

Or. es

Tarkistus 204
Anna Záborská, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Bernd Posselt, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
EU:n kehitysyhteistyön lähestymistapa 
perustuu ihmisoikeuksiin, ja keskittymään 
kehitysyhteistyössä selvästi ja vahvasti
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja niitä 
koskeviin oikeuksiin sekä laatimaan 
konkreettisia tavoitteita niitä varten;

23. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
EU:n kehitysyhteistyön lähestymistapa 
perustuu ihmisoikeuksiin, ja keskittymään 
kehitysyhteistyössä selvästi ja vahvasti 
raskaudenaikaiseen ja äitien terveyteen
sekä laatimaan konkreettisia tavoitteita tätä
varten;

Or. en

Tarkistus 205
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
EU:n kehitysyhteistyön lähestymistapa 
perustuu ihmisoikeuksiin, ja keskittymään 

23. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
EU:n kehitysyhteistyön lähestymistapa 
perustuu ihmisoikeuksiin, ja keskittymään 
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kehitysyhteistyössä selvästi ja vahvasti 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja niitä 
koskeviin oikeuksiin sekä laatimaan 
konkreettisia tavoitteita niitä varten;

kehitysyhteistyössä selvästi ja vahvasti 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja niitä 
koskeviin oikeuksiin sekä laatimaan 
konkreettisia tavoitteita niitä varten 
kiinnittämällä erityistä huomiota äitiys- ja 
lapsikuolleisuuden vähentämiseen;

Or. it

Tarkistus 206
Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa jättämään EU:n ja 
jäsenvaltioiden humanitaarisen avun 
määrärahat selkeästi sellaisten rajoitusten 
ulkopuolelle, joita Yhdysvallat tai muut 
avunantajat asettavat humanitaariselle 
avulle, ja varmistamaan erityisesti, että 
aseellisten konfliktien yhteydessä 
raiskatuksi tulleilla naisilla ja tytöillä on 
mahdollisuus teettää abortti;

Or. en

Tarkistus 207
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa komissiota ja 
ulkosuhdehallintoa käsittelemään 
ihmisoikeusvuoropuhelussa henkilöiden 
kohtaamia esteitä, kun he yrittävät 
käyttää lisääntymisterveyden palveluita 
sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
alan oikeuksiaan;

Or. en
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Tarkistus 208
Mikael Gustafsson

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. katsoo, että EU:n olisi rahoitettava 
sukupuolinormeja haastavia ohjelmia, 
jotta voitaisiin päästä eroon haitallisista 
sosiaalisista normeista ja antaa 
vaikutusmahdollisuuksia tytöille ja 
naisille kattavan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien alan valistuksen avulla; 
katsoo, että jotta näihin aloitteisiin 
saadaan riittävästi varoja, EU:n olisi 
asetettava seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa 
ja seuraavien monivuotisten maa- tai 
alueohjelmien laadinnassa painopisteeksi 
lasten oikeuksia ja sukupuolten tasa-
arvoa koskevat ohjelmat ja varmistettava, 
että 20 prosenttia kehitysyhteistyövaroista 
ja Euroopan kehitysrahaston varoista 
käytetään terveydenhuoltoon ja 
peruskoulutukseen (alempi ja ylempi 
perusaste);

Or. en

Tarkistus 209
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav 
Mikolášik, Jan Olbrycht, Bernd Posselt, László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa EU:n lähetystöjä 
kehitysmaissa tekemään yhteistyötä 
maiden hallitusten kanssa 
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varmistaakseen, että tyttölapset nauttivat 
oikeuksistaan ilman sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää, muun muassa 
lopettamalla epäeettiset syrjivät 
käytännöt, kuten raskaudenaikainen 
sukupuolen valinta, tyttösikiöiden 
abortointi, tyttölasten murha, varhainen 
pakkoavioliitto ja tyttöjen sukuelinten 
silpominen;

Or. en

Tarkistus 210
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa EU:n lähetystöjä 
kehitysmaissa tekemään yhteistyötä 
maiden hallitusten kanssa 
varmistaakseen, että tyttölapset nauttivat 
oikeuksistaan ilman sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää, muun muassa 
lopettamalla epäeettiset syrjivät 
käytännöt, kuten raskaudenaikainen 
sukupuolen valinta, tyttösikiöiden 
abortointi, tyttölasten murha, varhainen 
pakkoavioliitto ja tyttöjen sukuelinten 
silpominen;

Or. en

Tarkistus 211
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. muistuttaa, että Kairossa 
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vuonna 1994 järjestetyn kansainvälisen 
väestö- ja kehityskonferenssin 
hyväksymässä toimintaohjelmassa 
tunnustetaan, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja siihen liittyvät 
oikeudet ovat kestävän kehityksen 
perusta;

Or. es

Tarkistus 212
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. kehottaa komissiota säilyttämään 
kehitysyhteistyön yhtenä prioriteettina 
sen, että poistetaan kaikki esteet 
laadukkaiden, kohtuuhintaisten, 
asianmukaisten ja kaikkien käytettävissä 
olevien raskaudenaikaisten ja äitien 
terveydenhoitopalvelujen ja sekä pojille 
että tytöille annettavan ihmissuhteisiin ja 
tunne-elämään liittyvän kasvatuksen ja 
seksuaalivalistuksen, josta vastaavat 
pääasiassa vanhemmat1, vapaaehtoisen 
perhesuunnittelun, mukaan lukien 
luonnollisten 
perhesuunnittelumenetelmien, 
saatavuudelta, ja kehottaa komissiota 
samalla torjumaan sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää, joka johtaa 
sukupuoleen perustuviin abortteihin ja 
pakkoabortteihin, pakkosterilointiin sekä 
seksuaaliseen väkivaltaan, ja takaamaan 
raskaudenaikaiseen ja äitien 
terveydenhoitoon liittyvien tarvikkeiden 
toimittamisen, mukaan lukien HI-

                                               
1 ”Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu.” Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokouksen ylimääräisen istunnon 10. joulukuuta 1948 antaman päätöslauselman 217 A 
(III) 26.3 artikla (ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus).
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viruksen ehkäisyn, hoidon ja siihen 
liittyvän tuen tarjoaminen ilman 
syrjintää;

Or. en

Tarkistus 213
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. kehottaa komissiota säilyttämään 
kehitysyhteistyön yhtenä prioriteettina 
sen, että poistetaan kaikki esteet 
laadukkaiden, kohtuuhintaisten, 
asianmukaisten ja kaikkien käytettävissä 
olevien raskaudenaikaisten ja äitien 
terveydenhoitopalvelujen ja sekä pojille 
että tytöille annettavan ihmissuhteisiin, 
tunne-elämään liittyvän kasvatuksen ja 
seksuaalivalistuksen, josta vastaavat 
pääasiassa vanhemmat, vapaaehtoisen 
perhesuunnittelun, mukaan lukien 
luonnollisten 
perhesuunnittelumenetelmien, 
saatavuudelta, ja kehottaa komissiota 
samalla torjumaan sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää, joka johtaa 
sukupuoleen perustuviin abortteihin ja 
pakkoabortteihin, pakkosterilointiin sekä 
seksuaaliseen väkivaltaan, ja takaamaan 
raskaudenaikaiseen ja äitien 
terveydenhoitoon liittyvien tarvikkeiden 
toimittamisen, mukaan lukien HI-
viruksen ehkäisyn, hoidon ja siihen 
liittyvän tuen tarjoaminen ilman 
syrjintää;

Or. en
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Tarkistus 214
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
varmistamaan, että ICPD+20-ohjelman 
toiminnallisen tarkistusprosessin 
tuloksena tarkistetaan kattavasti kaikkia 
näkökohtia, jotka liittyvät seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä koskevien oikeuksien 
täysimääräiseen käyttämiseen, ja että 
vahvistetaan tehokas ja edistyksellinen 
lähestymistapa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä koskevien oikeuksien 
turvaamiseen kaikille kansainvälisten 
ihmisoikeusnormien mukaisesti sekä 
lisätään hallitusten vastuunalaisuutta 
sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta; 
kehottaa erityisesti EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
tarkistusprosessi toteutetaan osallistavalla 
tavalla ja että se tarjoaa tilaisuuksia eri 
sidosryhmille, kuten 
kansalaisyhteiskunnan edustajille, naisille 
ja nuorille, jotta he voivat osallistua 
prosessiin merkityksellisellä tavalla; 
muistuttaa, että tarkistamisen on 
perustuttava ihmisoikeuksiin ja 
kohdistuttava erityisesti seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä koskeviin oikeuksiin;

Or. es

Tarkistus 215
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
23 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 c. kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa kunnioittamaan 
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täysin kansallisten hallitusten ilmaisemia 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä 
aborttia koskevaan oikeuteen liittyviä 
varaumia asiaa koskevien kansainvälisten 
sopimusten, yleissopimusten ja ohjelmien 
alalla;

Or. en

Tarkistus 216
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
23 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 d. vahvistaa edelleen, että jokaisella 
valtiolla on täysivaltainen oikeus panna 
täytäntöön tässä päätöslauselmassa 
esitetyt ehdotukset kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti, kunnioittaen 
täysin kansalaistensa erilaisia 
uskonnollisia ja eettisiä arvoja ja 
kulttuuritaustoja (oikeusjärjestelmän 
perusteita koskeva periaate) sekä 
noudattaen yleismaailmallisesti 
tunnustettuja kansainvälisiä 
ihmisoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 217
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Miroslav Mikolášik, Csaba Sógor, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Päätöslauselmaesitys
23 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 e. muistuttaa, että kansainvälisen 
väestö- ja kehityskonferenssin 
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toimintaohjelman 8.25 kohdassa todetaan, 
että aborttia ei saa missään tapauksessa 
edistää perhesuunnittelun keinona, vaan 
(...) raskauksien ennalta ehkäiseminen on 
aina asetettava etusijalle kun pyritään 
välttämään abortin tarve, ja että naisille, 
jotka ovat tahtomattaan raskaana, on 
oltava helposti saatavilla olevaa 
luotettavaa tietoa ja myötätuntoista 
neuvontaa; toteaa myös, että kyseisen 
kohdan mukaan kaikki 
terveydenhoitojärjestelmässä toteutettavat 
toimenpiteet tai muutokset, jotka liittyvät 
abortteihin, voidaan määrittää vain 
kansallisella tai paikallisella tasolla 
kansallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisesti.

Or. en


