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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

20.11.2020 A9-0226/39

Muudatusettepanek 39
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 20 (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse seisukohti, mille 
majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste 
õiguste komitee võttis vastu 11. oktoobril 
2019 majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti 
fakultatiivprotokolli alusel teatise nr 
37/2018 (López Albán vs. Hispaania) 
kohta1a, 
___________________
1a http://www.housingrightswatch.org/cont
ent/recent-decision-un-cescr-committee-
deems-spain-violation-right-adequate-
housing-third-time 

Or. en

http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
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20.11.2020 A9-0226/40

Muudatusettepanek 40
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 22 (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 
inimõiguste voliniku 29. juuni 2018. aasta 
seisukohta „Kreeka: kohesed meetmed 
rändajate inimõiguste kaitsmiseks“1a,
___________________
1a https://www.coe.int/en/web/commission
er/-/greece-immediate-action-needed-to-
protect-human-rights-of-migrants

Or. en

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
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20.11.2020 A9-0226/41

Muudatusettepanek 41
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 41 (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtuasja Sh.D. ja 
teised vs. Kreeka, Austria, Horvaatia, 
Ungari, Põhja-Makedoonia, Serbia ja 
Sloveenia1a, milles kinnitatakse, et lapse 
äärmine haavatavus peaks olema 
ülimuslik ebaseadusliku seisundi suhtes, 
kui nende kaitseks on võetud vajalikke 
meetmeid, ning et ametiasutused rikkusid 
artiklit 5, kohaldades automaatselt 
hooldusõiguse kaitserežiimi, kaalumata 
alternatiive kinnipidamisele ja võtmata 
arvesse ELi õiguse kohast nõuet hoiduda 
laste kinnipidamisest1b,
___________________
1a Hagiavaldus nr 141165/16, 13. juuni 
2019. aasta otsus.
1b https://www.asylumlawdatabase.eu/en/c
ontent/ecthr-shd-and-others-v-greece-
austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content 

Or. en

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
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20.11.2020 A9-0226/42

Muudatusettepanek 42
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus M

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

M. arvestades, et mitmes liikmesriigis 
mõistetakse üha enam hukka 
günekoloogilise ja sünnitusvägivalla 
juhtumeid45; arvestades, et naiste, 
sealhulgas roma naiste, mustanahaliste 
naiste ja värviliste naiste, LGBT-naiste ja 
puuetega naiste õigused on lepingus 
kaitstud kogu nende mitmekesisuses; 
arvestades, et eriti ohus on roma naiste 
õigused ning sageli seisavad nad 
reproduktiivtervishoius silmitsi sõnalise, 
füüsilise, psühholoogilise ja rassilise 
ahistamise raskete vormidega; arvestades, 
et romad on selles liikmesriigis kogenud ka 
etnilist segregatsiooni sünnitushaiglates ja 
neid on paigutatud eraldi ruumidesse, kus 
on eraldi vannitoad ja söögiruumid; 
arvestades, et mõnes liikmesriigis on 
romasid süstemaatiliselt sundsteriliseeritud 
ja nad ei ole saanud sellest tuleneva 
inimõiguste rikkumise eest piisavat 
heastamist, sealhulgas hüvitist;

___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf 

M. arvestades, et mitmes liikmesriigis 
mõistetakse üha enam hukka 
günekoloogilise ja sünnitusvägivalla 
juhtumeid45; arvestades, et naiste, 
sealhulgas roma naiste, mustanahaliste 
naiste ja värviliste naiste, LGBT-naiste ja 
puuetega naiste õigused on lepingus 
kaitstud kogu nende mitmekesisuses; 
arvestades, et eriti ohus on roma naiste 
õigused ning sageli seisavad nad 
reproduktiivtervishoius silmitsi sõnalise, 
füüsilise, psühholoogilise ja rassilise 
ahistamise raskete vormidega, nagu on 
ilmnenud Bulgaarias45a; arvestades, et 
romad on selles liikmesriigis kogenud ka 
etnilist segregatsiooni sünnitushaiglates ja 
neid on paigutatud eraldi ruumidesse, kus 
on eraldi vannitoad ja söögiruumid45b; 
arvestades, et mõnes liikmesriigis, nagu 
Slovakkia ja Tšehhi, on romasid 
süstemaatiliselt sundsteriliseeritud ja nad ei 
ole saanud sellest tuleneva inimõiguste 
rikkumise eest piisavat heastamist, 
sealhulgas hüvitist45c;

___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf 
45a Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik, 
„Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe“, Euroopa 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
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Nõukogu, Strasbourg, 2017, lk 42–44; 
Euroopa sotsiaalõiguste komitee 
5. detsembri 2018. aasta otsus, Euroopa 
romade õiguste keskus vs. Bulgaaria, 
kaebus nr 151/2017; Euroopa romade 
õiguste keskus, „Romani woman harassed 
by racist hospital staff during childbirth 
wins case“, Euroopa romade õiguste 
keskus, 18. jaanuar 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case 
45b Euroopa sotsiaalõiguste komitee 
5. detsembri 2018. aasta otsus, Euroopa 
romade õiguste keskus vs. Bulgaaria, 
kaebus nr 151/2017;
45c Majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuuriliste õiguste komitee, 
„Concluding observations on the third 
periodic report of Slovakia“, 18. oktoober 
2019, E/C.12/SVK /CO/3, punktid 44–45; 
rassilise diskrimineerimise likvideerimise 
komitee, „Concluding observations on the 
combined twelfth and thirteenth periodic 
reports of Czechia“, 19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, punktid 19–20; 
rassilise diskrimineerimise likvideerimise 
komitee, „Concluding observations on the 
combined eleventh and twelfth periodic 
reports of Slovakia“, 12. jaanuar 2018, 
CERD/C/CZE/CO/11-12, punktid 23–24; 
inimõiguste komitee, „Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia“, 22. november 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, punktid 26–27.

Or. en

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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20.11.2020 A9-0226/43

Muudatusettepanek 43
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus P

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

P. arvestades, et LGBTI-inimeste 
õiguste osas on toimunud tõsine tagasilöök, 
isegi sellises ulatuses, et ühes liikmesriigis 
on kehtestatud47 nn LGBTI-vabasid tsoone; 

___________________
47 LGBT-vabad tsoonid on kehtestatud 
Poolas – https://atlasnienawisci.pl/ 

P. arvestades, et LGBTI-inimeste 
õiguste osas on toimunud tõsine tagasilöök, 
isegi sellises ulatuses, et Poolas on 
kehtestatud nn LGBTI-vabasid tsoone47; 

___________________
47 Poolas on kehtestatud LGBT-vabad 
tsoonid – https://atlasnienawisci.pl/ 

Or. en

https://atlasnienawisci.pl/
https://atlasnienawisci.pl/


AM\1218867ET.docx PE661.492v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

20.11.2020 A9-0226/44

Muudatusettepanek 44
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus W

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

W. arvestades, et rikkumisest teatajatel 
on igas avatud ja läbipaistvas 
demokraatias oluline roll; arvestades, et 
rikkumisest teatajatel on oluline roll 
läbipaistvuse, demokraatia ja õigusriigi 
põhimõtte edendamisel, kuna nad 
teatavad avalikku huvi kahjustavast 
ebaseaduslikust või sobimatust tegevusest, 
näiteks korruptsioonist, kuritegudest või 
huvide konfliktidest, mis ohustavad 
kodanike õigusi ja vabadusi;

W. arvestades, et rikkumisest 
teatamine on väljendusvabaduse 
põhiaspekt ning sellel on oluline roll 
väärtegude avastamisel ja nendest 
teatamisel ning demokraatliku vastutuse 
ja läbipaistvuse tugevdamisel; arvestades, 
et rikkumisest teatamine on peamine 
teabeallikas organiseeritud kuritegevuse 
vastases võitluses ning avaliku ja 
erasektori korruptsioonijuhtumite 
uurimisel, tuvastamisel ja 
avalikustamisel; arvestades, et ELis tuleb 
ajakirjanikel ja muudel meediaosalejatel 
toime tulla riiklike ja valitsusväliste 
osalejate mitmesuguste rünnakute, 
ähvarduste ja survega; arvestades, et 
Julian Assange’i kinnipidamine ja 
kriminaalvastutusele võtmine loob 
ajakirjanike jaoks ohtliku pretsedendi, 
nagu kinnitas Euroopa Nõukogu 
Parlamentaarne Assamblee1a; arvestades, 
et rikkumisest teatajate piisav kaitse ELi, 
riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, 
samuti rikkumisest teatajate olulise rolli 
tunnustamine ühiskonnas on sellise rolli 
tõhususe tagamise eeltingimused;

___________________
1a Euroopa Nõukogu Parlamentaarse 
Assamblee resolutsioon 2317 (2020) 
meediavabaduse ja ajakirjanike 
julgeoleku ohustamise kohta Euroopas
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20.11.2020 A9-0226/45

Muudatusettepanek 45
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus X a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Xa. arvestades, et 1. oktoobril 2019 
kiitis Euroopa Nõukogu õigusasjade ja 
inimõiguste komitee heaks uurimise üha 
suuremale hulgale riigi, piirkonna ja 
kohaliku tasandi poliitikutele esitatud 
süüdistuste asjus, mis on seotud 
ametiülesannete täitmisel tehtud 
avaldustega Hispaanias1a;
___________________
1a Euroopa Nõukogu õigusasjade ja 
inimõiguste komitee tutvustav 
memorandum, „Should politicians be 
prosecuted for statements made in the 
exercise of their mandate?“, 1. oktoober 
2019, AS/Jur (2019) 35.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/46

Muudatusettepanek 46
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus Y a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Ya. arvestades, et kogu ELis teatatakse 
jätkuvalt paljudest ebaproportsionaalse 
jõu kasutamise juhtudest rahulike 
meeleavaldajate vastu, sealhulgas nende 
peksmisest; arvestades, et mõne 
liikmesriigi, näiteks Rumeenia1a, 
Hispaania ja Prantsusmaa1b 
õiguskaitseasutused kasutavad 
meeleavaldajate pidurdamiseks või 
hajutamiseks üha rohkem vähemohtlikke 
relvi, nagu nuiad, pisargaas, 
käsigranaadid, elektrišokirelvad, 
veekahurid ja kummikuulid; arvestades, 
et viimastel aastatel on eriti silmatorkav 
kummikuulide kasutamise tõttu 
meeleavaldustel raskelt vigastatud 
inimeste arv;
___________________
1a Euroopa Parlamendi 13. novembri 
2020. aasta resolutsioon õigusriigi kohta 
Rumeenias (ELT C 363, 28.10.2020, lk 8).
1b Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik, 
„Shrinking space for freedom of peaceful 
assembly“, Euroopa Nõukogu, 
Strasbourg, 2019; Euroopa Nõukogu 
inimõiguste volinik, „Memorandum on 
maintaining public order and freedom of 
assembly in the context of the ‘yellow 
vest’ movement in France“, Euroopa 
Nõukogu, Strasbourg, 2019; Euroopa 
Nõukogu inimõiguste volinik, „Protection 
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of the rights to freedom of expression and 
peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia“, Euroopa 
Nõukogu, Strasbourg, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/47

Muudatusettepanek 47
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus Y

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Y. arvestades, et tegevpolitseinikud 
peavad olema alati äratuntavad, et oleks 
võimalik uurida võimalikku liigset 
jõukasutust, ning riigiasutused peavad 
määratlema vastavad kohustused; 
arvestades, et liikmesriikidel on 
õiguskaitseasutuste poolt avaliku korra 
säilitamiseks jõu ja relvade kasutamise 
osas määratud erinevad künnised; 
arvestades, et mitmed liikmesriigid51 on 
vastu võtnud seadused, mis võivad viia 
rahumeelse kogunemise vabaduse 
ebaproportsionaalse piiramiseni;

___________________
51 Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik. 
Shrinking space for freedom of peaceful 
assembly (Rahumeelse kogunemise 
vabaduse ahenemine). Euroopa Nõukogu, 
Strasbourg, 2019.

Y. arvestades, et tegevpolitseinikud 
peavad olema alati äratuntavad, et oleks 
võimalik uurida võimalikku liigset 
jõukasutust, ning riigiasutused peavad 
määrama kindlaks käsuliiniga seotud 
vastutuse; arvestades, et liikmesriikidel on 
õiguskaitseasutuste poolt avaliku korra 
säilitamiseks jõu ja relvade kasutamise 
osas määratud erinevad künnised; 
arvestades, et mitmed liikmesriigid51 on 
vastu võtnud seadused, mis võivad viia 
rahumeelse kogunemise vabaduse 
ebaproportsionaalse piiramiseni;

___________________
51 Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik. 
Shrinking space for freedom of peaceful 
assembly (Rahumeelse kogunemise 
vabaduse ahenemine). Euroopa Nõukogu, 
Strasbourg, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/48

Muudatusettepanek 48
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus AB a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

ABa. arvestades, et müües relvi riikidele, 
kes viivad läbi jõhkraid sõjakäike ning 
toetavad väliskonfliktide vastaspooli, 
demokraatlikult valitud juhtide vastu 
suunatud riigipöördeid ja jõhkraid 
sanktsioone, on EL süvendanud vägivalda 
ja ebastabiilsust niigi ebakindlates 
riikides; arvestades, et inimõiguste 
tagamise nimel kehtestatud sanktsioonid 
jätavad inimesed tegelikult ilma 
põhiõigustest1a; arvestades, et EL ei tohi 
tekitada liiduvälistes riikides kaost ega 
osaleda selle tekitamises;
___________________
1a https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155
&LangID=E 

Or. en

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E

