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3.9.2015 A8-0230/15 

Tarkistus  15 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. pitää EU:n perussopimusten 

tarkistamista välttämättömänä, jotta 

voidaan vahvistaa demokratian, 

oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien 

suojelua; 

F. pitää EU:n perussopimusten täydellistä 

kumoamista välttämättömänä, jotta 

voidaan vahvistaa kansallisen demokratian 

ja oikeusvaltioperiaatteen suojelua; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/16 

Tarkistus  16 

Lorenzo Fontana 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan X kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

X. toteaa, että EU:ssa on nyt käynnissä 

vakavien talous- ja rahoituskriisien 

ajanjakso, joka yhdessä eräissä 

jäsenvaltioissa toteutettujen kriisien 

hoitamiseen tähtäävien toimenpiteiden, 

kuten tuntuvien budjettileikkausten, kanssa 

vaikuttaa kielteisesti unionin kansalaisten 

elinoloihin (työttömyyden kasvu, 

köyhyyden, eriarvoistumisen ja 

epävarmojen työsuhteiden lisääntyminen 

sekä palvelujen saatavuuden ja laadun 

heikkeneminen) ja sitä myöten heidän 

hyvinvointiinsa; 

X. toteaa, että EU on aiheuttanut vakavien 

talous-, rahoitus- ja muuttoliikekriisien 

ajanjakson, joka yhdessä eräissä 

jäsenvaltioissa toteutettujen kriisien 

hoitamiseen tähtäävien toimenpiteiden, 

kuten tuntuvien budjettileikkausten, kanssa 

vaikuttaa kielteisesti unionin kansalaisten 

elinoloihin (työttömyyden kasvu, 

köyhyyden, eriarvoistumisen ja 

epävarmojen työsuhteiden lisääntyminen 

sekä palvelujen saatavuuden ja laadun 

heikkeneminen) ja sitä myöten heidän 

hyvinvointiinsa; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/17 

Tarkistus  17 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A b kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A b. toteaa unionin alueella äskettäin 

tehtyjen terrori-iskujen jälkeen, että tietyt 

terrorisminvastaiset menettelytavat ja 

toimenpiteet vaarantavat todennäköisesti 

perusoikeuksia ja -vapauksia unionissa; 

pitää olennaisena varmistaa, että 

perusvapauksien ja -oikeuksien suojelu 

sekä turvallisuuden vahvistaminen 

toteutetaan tasapainoisesti; toteaa, että 

unionilla ja sen jäsenvaltioilla on 

velvollisuus suojella unionin kansalaisia, 

mutta on varmistettava, että 

turvallisuuspolitiikan suunnittelussa ja 

toteuttamisessa kunnioitetaan 

kansalaisten perusoikeuksia ja -

vapauksia; toteaa, että alan tärkeimpinä 

periaatteina on sovellettava tarpeellisuutta 

ja oikeasuhteisuutta, jotta toteutettavilla 

toimilla ei loukattaisi kansalaisvapauksia;  

A b. toteaa, että Pariisissa, Brysselissä, 

Lontoossa ja Kööpenhaminassa äskettäin 

tehtyjen islamististen terrori-iskujen 

vuoksi kansallisvaltioiden on suojeltava 

kansalaisiaan; pitää hyvin valitettavana, 

että EU estää kansallisvaltioita 

toimimasta juuri siten luomalla 

perusoikeuksien alalla lukemattomia 

esteitä, jotka valitettavasti hyödyttävät 

vain laittomia maahanmuuttajia, 

rikollisia ja terroristeja eivätkä Euroopan 

itsenäisten valtioiden lainkuuliaisia 

kansalaisia; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/18 

Tarkistus  18 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A c kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A c. ottaa huomioon, että Välimerellä on 

menetetty viime aikoina tuhansia henkiä 

ennennäkemättömällä tavalla, joten 

unionilla on vastuu ryhtyä toimiin 

ihmishenkien pelastamiseksi, 

ihmiskauppiaiden pysäyttämiseksi, 

laillisten maahantuloväylien 

tarjoamiseksi siirtolaisille ja 

turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 

auttamiseksi ja suojelemiseksi; 

A c. ottaa huomioon, että satoja tuhansia 

laittomia maahanmuuttajia kuljetetaan 

Välimereltä EU:hun 

ennennäkemättömällä tavalla, joten 

Italialla, Kreikalla, Espanjalla ja Maltalla 

on vastuu pysäyttää laittomien 

maahanmuuttajien ja terroristien virta, 

pysäyttää ihmiskauppiaat, tarjota 

laittomille maahanmuuttajille suora 

paluu alkuperä- tai kauttakulkumaahansa 

sekä auttaa turvapaikanhakijoita ja 

pakolaisia hakemaan alueelta 

turvapaikkaa; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/19 

Tarkistus  19 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A d kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A d. muistuttaa, että lähes 

3 500 maahanmuuttajaa kuoli tai katosi 

vuonna 2014 yrittäessään päästä 

Eurooppaan ja että kahdenkymmenen 

viime vuoden aikana kuolleiden ja 

kadonneiden määrä on ollut kaikkiaan 

lähes 30 000; toteaa, että Kansainvälisen 

siirtolaisuusjärjestön mukaan Eurooppaan 

suuntautuvasta muuttoreitistä on tullut 

maailman vaarallisin reitti muuttajille; 

A d. muistuttaa, että vuonna 2014 jätettiin 

625 920 turvapaikkahakemusta, mikä 

nostaa seitsemän viime vuoden aikana 

jätettyjen turvapaikkahakemusten 

yhteismäärän lähes 2 500 000:aan
1 a
, 

toteaa, että Kansainvälisen 

siirtolaisuusjärjestön mukaan Australiaan 

suuntautuvasta muuttoreitistä on tullut 

muuttajille maailman turvallisin reitti, 

jolla kukaan ei hukkunut vuosina 2014–

2015 ja kaikki sijoitettiin turvallisesti 

ilman, että he olisivat taakkana 

Australialle ja sen kansalaisille; tukee 

voimakkaasti ponnisteluja soveltaa 

Australian mallia Italiassa, Kreikassa, 

Espanjassa ja Maltalla; 

 __________________ 

1 a
 Eurostatin tiedot vuosilta 2008–2014 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/20 

Tarkistus  20 

Lorenzo Fontana 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. viittaa perusoikeuskirjan 10 artiklaan, 

jossa suojellaan ajatuksen, omantunnon ja 

uskonnon vapautta, mukaan luettuna 

vapaus harjoittaa valitsemaansa uskontoa 

ja vaihtaa uskontoa tai vakaumusta; katsoo, 

että tämä kattaa myös ei-uskovien 

vapauden; tuomitsee kaikki syrjinnän ja 

suvaitsemattomuuden muodot ja vaatii 

kieltämään kaiken niihin perustuvan 

syrjinnän; pitää tässä yhteydessä 

valitettavina viimeaikaisia 

juutalaisvastaisia ja muslimivastaisia 

syrjintätapauksia ja väkivaltaisuuksia; 

kehottaa jäsenvaltioita, mukaan luettuina 

paikallisviranomaiset, suojelemaan kaikin 

keinoin uskonnon tai vakaumuksen 

vapautta sekä edistämään suvaitsevaisuutta 

ja kulttuurien välistä vuoropuhelua 

harjoittamalla vaikuttavaa politiikkaa ja 

tehostamalla tarvittaessa syrjinnänvastaisia 

toimia; muistuttaa maallisen ja neutraalin 

valtion merkityksestä suojana 

kaikenlaiselta uskonnollisen, ateistisen tai 

agnostisen yhteisön toista yhteisöä vastaan 

kohdistamalta syrjinnältä sekä kaikkien 

uskontojen ja vakaumusten yhdenvertaisen 

kohtelun takaajana; on huolissaan 

jumalanpilkkaa ja uskonnollisia 

loukkauksia koskevien lakien 

soveltamisesta Euroopan unionissa, sillä ne 

voivat vaikuttaa tuntuvasti 

40. viittaa perusoikeuskirjan 10 artiklaan, 

jossa suojellaan ajatuksen, omantunnon ja 

uskonnon vapautta, mukaan luettuna 

vapaus harjoittaa valitsemaansa uskontoa 

ja vaihtaa uskontoa tai vakaumusta; katsoo, 

että tämä kattaa myös ei-uskovien 

vapauden; tuomitsee kaikki syrjinnän ja 

suvaitsemattomuuden muodot ja vaatii 

kieltämään kaiken niihin perustuvan 

syrjinnän; pitää valitettavina viimeaikaisia 

juutalaisvastaisia ja kristittyjen vastaisia 

syrjintätapauksia ja väkivaltaisuuksia; 

kehottaa jäsenvaltioita, mukaan luettuina 

paikallisviranomaiset, suojelemaan kaikin 

keinoin uskonnon tai vakaumuksen 

vapautta sekä edistämään suvaitsevaisuutta 

ja kulttuurien välistä vuoropuhelua 

harjoittamalla vaikuttavaa politiikkaa ja 

tehostamalla tarvittaessa syrjinnänvastaisia 

toimia; muistuttaa maallisen ja neutraalin 

valtion merkityksestä suojana 

kaikenlaiselta uskonnollisen, ateistisen tai 

agnostisen yhteisön toista yhteisöä vastaan 

kohdistamalta syrjinnältä sekä kaikkien 

uskontojen ja vakaumusten yhdenvertaisen 

kohtelun takaajana; on huolissaan 

jumalanpilkkaa ja uskonnollisia 

loukkauksia koskevien lakien 

soveltamisesta Euroopan unionissa, sillä ne 

voivat vaikuttaa tuntuvasti 

ilmaisunvapauteen, ja kehottaa 
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ilmaisunvapauteen, ja kehottaa 

jäsenvaltioita kumoamaan tällaiset lait; 

tuomitsee tiukasti pyhäkköihin tehdyt iskut 

ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 

että nämä rikokset eivät jää vaille 

rangaistusta; 

jäsenvaltioita kumoamaan tällaiset lait; 

tuomitsee tiukasti pyhäkköihin tehdyt iskut 

ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 

että nämä rikokset eivät jää vaille 

rangaistusta; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/21 

Tarkistus  21 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

106 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

106. pitää valitettavina rasismin, 

muukalaisvihan, uskontoon liittyvän 

suvaitsemattomuuden tai henkilön 

vammaisuuteen, sukupuoleen, 

seksuaaliseen suuntautumiseen tai 

sukupuoli-identiteettiin liittyvien 

ennakkoluulojen aiheuttamia vihapuhe- 

ja viharikostapauksia, joita ilmenee 

unionissa päivittäin; kehottaa 

jäsenvaltioita suojelemaan perusoikeuksia 

ja edistämään alueensa eri yhteisöjen 

keskinäistä ymmärtämystä, hyväksymistä 

ja suvaitsevaisuutta; kehottaa unionia 

torjumaan viharikoksia ensisijassa 

määrittelemällä eurooppalaisia syrjinnän 

vastaisia toimintalinjoja sekä oikeusalan 

toimilla; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita voimistamaan viharikosten 

ja syrjivien asenteiden ja toimien 

torjuntaa kehittämällä kattavan strategian 

viharikosten, ennakkoluuloihin 

pohjautuvan väkivallan ja syrjinnän 

torjumiseen; 

106. pitää valitettavana, että monien 

kulttuurirelativistien tukemien 

vähemmistöjen suvaitsemattomat ja 

aggressiiviset mielipiteet vaarantavat 

alkuperäisten eurooppalaisten oikeuden 

ilmaisunvapauteen; pitää valitettavana, 

että vähemmistöjä pidetään uhreina, kun 

niiden keskiaikaisia mielipiteitä ja 

käytäntöjä arvostellaan, ja että 

arvostelijoita syytetään vihapuheesta, 

rasismista, muukalaisvihasta, 

islaminvastaisuudesta, afrofobiasta, 

mustalaisvastaisuudesta, yllytyksestä ja 

muista uuskielisistä termeistä loukaten 

siten heidän ilmaisunvapauttaan;  

Or. en 

 

 


