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20.11.2020 A9-0226/39

Tarkistus 39
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0226/2020
Clare Daly
Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019
(2019/2199(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n 
taloudellisten, sosiaalisten ja 
sivistyksellisten oikeuksien komitean 11. 
lokakuuta 2019 taloudellisia, sosiaalisia 
ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen 
valinnaisen pöytäkirjan mukaisesti 
hyväksymän kannan tiedonantoon nro 
37/2018, López Albán v. Espanja1 a, 
___________________
1 a http://www.housingrightswatch.org/con
tent/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

Tarkistus 40
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0226/2020
Clare Daly
Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019
(2019/2199(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 29. 
kesäkuuta 2018 julkaiseman näkemyksen, 
jonka mukaan Kreikassa on ryhdyttävä 
välittömiin toimiin muuttajien 
ihmisoikeuksien suojelemiseksi1 a,
___________________
1 a 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

Tarkistus 41
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0226/2020
Clare Daly
Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019
(2019/2199(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 41 viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asian Sh.D. ja 
muut v. Kreikka, Itävalta, Kroatia, 
Unkari, Pohjois-Makedonia, Serbia ja 
Slovenia1 a, jossa vahvistetaan, että lapsen 
äärimmäistä haavoittuvuutta olisi 
pidettävä painavampana näkökohtana 
kuin laitonta asemaa ja lapsen 
suojelemiseksi olisi toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet ja että viranomaiset rikkoivat 
5 artiklaa soveltamalla automaattisesti 
huostaanottoa suojelutarkoituksessa 
koskevaa järjestelmää harkitsematta 
vaihtoehtoja säilöönotolle tai ottamatta 
huomioon EU:n lainsäädännön 
vaatimusta välttää lasten säilöön 
ottamista1 b,
___________________
1 a Hakemusnumero 141165/16, tuomio 
13. kesäkuuta 2019.
1 b 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


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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

20.11.2020 A9-0226/42

Tarkistus 42
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0226/2020
Clare Daly
Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019
(2019/2199(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että gynekologinen 
ja obstetrinen väkivalta on tuomittu yhä 
useammin useissa jäsenvaltioissa45; ottaa 
huomioon, että perussopimuksella 
suojellaan kaikkien naisten oikeuksia 
kaikessa moninaisuudessaan, mukaan 
lukien romaninaiset, mustat ja värilliset 
naiset, hlbt-naiset ja vammaiset naiset; 
katsoo, että erityisesti romaninaiset 
kohtaavat naisten oikeuksiin liittyviä 
ongelmia ja että he kohtaavat usein 
sanallisen, fyysisen, henkisen ja rotuun 
perustuvan häirinnän pahimpia muotoja 
lisääntymisterveydenhuollossa; toteaa, että 
romanit ovat kokeneet myös etnistä 
erottelua äitiysterveydenhuollon 
palveluissa ja että heidät sijoitetaan 
erillisiin tiloihin, joissa on erilliset 
kylpyhuoneet ja ruokailutilat; toteaa, että 
joissakin jäsenvaltioissa romaneihin on 
kohdistettu järjestelmällistä 
pakkosterilointia eivätkä he ole saaneet 
asianmukaisia hyvityksiä, eivät myöskään 
korvauksia, näistä rikkomuksista heidän 
ihmisoikeuksiaan vastaan;

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

M. ottaa huomioon, että gynekologinen 
ja obstetrinen väkivalta on tuomittu yhä 
useammin useissa jäsenvaltioissa45; ottaa 
huomioon, että perussopimuksella 
suojellaan kaikkien naisten oikeuksia 
kaikessa moninaisuudessaan, mukaan 
lukien romaninaiset, mustat ja värilliset 
naiset, hlbt-naiset ja vammaiset naiset; 
katsoo, että erityisesti romaninaiset 
kohtaavat naisten oikeuksiin liittyviä 
ongelmia ja että he kohtaavat usein 
sanallisen, fyysisen, henkisen ja rotuun 
perustuvan häirinnän pahimpia muotoja 
lisääntymisterveydenhuollossa, kuten 
Bulgariassa on todettu45 a; toteaa, että 
romanit ovat kokeneet myös etnistä 
erottelua äitiysterveydenhuollon 
palveluissa kyseisessä jäsenvaltiossa ja 
että heidät sijoitetaan erillisiin tiloihin, 
joissa on erilliset kylpyhuoneet ja 
ruokailutilat45 b; toteaa, että joissakin 
jäsenvaltioissa, kuten Slovakiassa ja 
Tšekissä, romaneihin on kohdistettu 
järjestelmällistä pakkosterilointia eivätkä 
he ole saaneet asianmukaisia hyvityksiä, 
eivät myöskään korvauksia, näistä 
rikkomuksista heidän ihmisoikeuksiaan 
vastaan45 c;

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

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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ObstetricalViolence-EN.pdf 
45 a Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutettu, Women’s Sexual 
and Reproductive Health and Rights in 
Europe, Euroopan neuvosto, Strasbourg, 
2017, s. 42–44; Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien komitean päätös 5. joulukuuta 
2018, Euroopan romanien oikeuksien 
keskus v. Bulgaria, kantelu nro 151/2017; 
Euroopan romanien oikeuksien keskus, 
Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case, 
18. tammikuuta 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case 
45 b Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
komitean päätös 5. joulukuuta 2018, 
Euroopan romanien oikeuksien keskus v. 
Bulgaria, kantelu nro 151/2017.
45 c Taloudellisten, sosiaalisten ja 
sivistyksellisten oikeuksien komitea, 
Concluding observations on the third 
periodic report of Slovakia, 18. lokakuuta 
2019, E/C.12/SVK/CO/3, kohdat 44 ja 45; 
Rotusyrjinnän poistamista käsittelevä 
komitea, Concluding observations on the 
combined twelfth and thirteenth periodic 
reports of Czechia, 19. syyskuuta 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, kohdat 19 ja 20; 
Rotusyrjinnän poistamista käsittelevä 
komitea, Concluding observations on the 
combined eleventh and twelfth periodic 
reports of Slovakia, 12. tammikuuta 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, kohdat 23 ja 24; 
Ihmisoikeuskomitea, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia, 22. marraskuuta 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, kohdat 26 ja 27.

Or. en

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
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

Tarkistus 43
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0226/2020
Clare Daly
Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019
(2019/2199(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että hlbti-oikeudet 
ovat heikentyneet vakavasti jopa siinä 
määrin, että ”hlbti-vapaita alueita” on 
otettu käyttöön47 yhdessä jäsenvaltiossa; 

___________________
47 Puolassa on otettu käyttöön hlbti-vapaita 
vyöhykkeitä – https://atlasnienawisci.pl/ 

P. ottaa huomioon, että hlbti-oikeudet 
ovat heikentyneet vakavasti jopa siinä 
määrin, että ”hlbti-vapaita alueita” on 
otettu käyttöön Puolassa47; 

___________________
47 Puolassa on otettu käyttöön hlbti-vapaita 
vyöhykkeitä – https://atlasnienawisci.pl/ 

Or. en

https://atlasnienawisci.pl/
https://atlasnienawisci.pl/
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20.11.2020 A9-0226/44

Tarkistus 44
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0226/2020
Clare Daly
Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019
(2019/2199(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan W kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

W. toteaa, että väärinkäytösten 
paljastajilla on keskeinen rooli kaikissa 
avoimissa demokratioissa; toteaa, että 
väärinkäytösten paljastajat ovat 
keskeisessä asemassa edistettäessä 
avoimuutta, demokratiaa ja 
oikeusvaltioperiaatetta, sillä he ilmoittavat 
yleistä etua heikentävästä laittomasta tai 
epäasianmukaisesta toiminnasta, kuten 
korruptiosta, rikoksista tai 
eturistiriidoista, joka uhkaa kansalaisten 
oikeuksia ja vapauksia;

W. ottaa huomioon, että 
väärinkäytösten paljastaminen on 
olennainen osa sananvapautta ja että sillä 
on keskeinen rooli väärinkäytösten 
havaitsemisessa ja niistä ilmoittamisessa 
sekä demokraattisen vastuuvelvollisuuden 
ja avoimuuden vahvistamisessa; toteaa, 
että väärinkäytösten paljastaminen on 
keskeinen tietolähde järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnassa sekä julkisen ja 
yksityisen sektorin korruptiotapausten 
tutkinnassa, tunnistamisessa ja 
julkistamisessa; toteaa, että toimittajiin ja 
muihin media-alan toimijoihin EU:ssa 
kohdistuu useita hyökkäyksiä, uhkia ja 
paineita valtiollisten ja muiden kuin 
valtiollisten toimijoiden taholta; toteaa, 
että Julian Assangen vangitseminen ja 
syytteeseenpano muodostaa toimittajille 
vaarallisen ennakkotapauksen, kuten 
Euroopan neuvoston parlamentaarinen 
yleiskokous on vahvistanut1 a; ottaa 
huomioon, että väärinkäytösten 
paljastajien asianmukainen suojelu 
EU:ssa, jäsenvaltioissa ja kansainvälisesti 
sekä väärinkäytösten paljastajien tärkeän 
yhteiskunnallisen roolin tunnustaminen 
ovat ennakkoedellytyksiä tällaisen roolin 
vaikuttavuuden varmistamiselle;

___________________
1 a Euroopan neuvoston parlamentaarisen 
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yleiskokouksen päätöslauselma 2317 
(2020) tiedotusvälineiden vapauden ja 
toimittajien turvallisuuden uhkista 
Euroopassa.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/45

Tarkistus 45
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0226/2020
Clare Daly
Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019
(2019/2199(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan X a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

X a. ottaa huomioon, että Euroopan 
neuvoston oikeudellisten ja 
ihmisoikeusasiain komitea antoi 1. 
lokakuuta 2019 hyväksyntänsä 
tutkimukselle, jossa tarkastellaan niiden 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
poliitikkojen määrän lisääntymistä, jotka 
on Espanjassa asetettu syytteeseen heidän 
virkatehtäviensä yhteydessä antamiensa 
lausuntojen johdosta1 a;
___________________
1 a Euroopan neuvoston oikeudellisten ja 
ihmisoikeusasiain komitean 
johdantomuistio aiheesta ”Should 
politicians be prosecuted for statements 
made in the exercise of their mandate?”, 
1. lokakuuta 2019, AS/Jur (2019) 35.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/46

Tarkistus 46
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0226/2020
Clare Daly
Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019
(2019/2199(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Y a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Y a. ottaa huomioon, että eri puolilla 
EU:ta raportoidaan edelleen monista 
tapauksista, joissa rauhanomaisia 
mielenosoittajia vastaan on käytetty 
suhteettomasti voimaa ja joissa heitä on 
muun muassa pahoinpidelty; ottaa 
huomioon, että joidenkin jäsenvaltioiden, 
kuten Romanian1 a, Espanjan ja 
Ranskan1 b, lainvalvontaviranomaiset 
turvautuvat yhä laajemmin vähemmän 
vahingoittaviin aseisiin, kuten pamppuun, 
kyynelkaasuun, kumikäsikranaatteihin, 
sähkösokkiaseisiin, vesitykkeihin ja 
kumiluoteihin mielenosoittajajoukkojen 
hallitsemiseksi tai hajottamiseksi; ottaa 
huomioon, että mielenosoituksissa 
kumiluotien käytön vuoksi viime vuosina 
vakavasti loukkaantuneiden henkilöiden 
määrä on erityisen huomattava;
___________________
1 a Euroopan parlamentin päätöslauselma 
13. marraskuuta 2018 
oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta 
Romaniassa (EUVL C 363, 28.10.2020, s. 
8).
1 b Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutettu: Shrinking space 
for freedom of peaceful assembly, 
Euroopan neuvosto, Strasbourg, 2019; 
Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutettu: Memorandum on 
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maintaining public order and freedom of 
assembly in the context of the ’yellow 
vest’ movement in France, Euroopan 
neuvosto, Strasbourg, 2019; Euroopan 
neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu: 
Protection of the rights to freedom of 
expression and peaceful assembly during 
last week’s demonstrations in Catalonia, 
Euroopan neuvosto, Strasbourg, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/47

Tarkistus 47
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0226/2020
Clare Daly
Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019
(2019/2199(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Y kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Y. ottaa huomioon, että virkaatekevien 
poliisien on aina oltava tunnistettavissa, 
jotta mahdolliset liialliset 
voimankäyttötapaukset voidaan tutkia, ja 
että kansallisten viranomaisten on 
määritettävä asiaan liittyvät vastuualueet; 
toteaa, että jäsenvaltioilla on erilaiset 
kynnykset voiman ja aseiden käytölle 
lainvalvontaviranomaisten ylläpitäessä 
yleistä järjestystä; ottaa huomioon, että 
useat jäsenvaltiot51 ovat hyväksyneet 
lakeja, jotka voivat johtaa rauhanomaista 
kokoontumisvapautta koskevan oikeuden 
kohtuuttomiin rajoituksiin;

___________________
51 Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutettu: Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly, Euroopan 
neuvosto, Strasbourg, 2019.

Y. ottaa huomioon, että 
virkatehtävissä olevien poliisien on aina 
oltava tunnistettavissa, jotta mahdolliset 
liialliset voimankäyttötapaukset voidaan 
tutkia, ja että kansallisten viranomaisten on 
määritettävä komentoketjuun liittyvät 
vastuut; toteaa, että jäsenvaltioilla on 
erilaiset kynnykset voiman ja aseiden 
käytölle lainvalvontaviranomaisten 
ylläpitäessä yleistä järjestystä; ottaa 
huomioon, että useat jäsenvaltiot51 ovat 
hyväksyneet lakeja, jotka voivat johtaa 
rauhanomaista kokoontumisvapautta 
koskevan oikeuden kohtuuttomiin 
rajoituksiin;

___________________
51 Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutettu: Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly, Euroopan 
neuvosto, Strasbourg, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/48

Tarkistus 48
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0226/2020
Clare Daly
Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019
(2019/2199(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AB a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AB a. ottaa huomioon, että myymällä 
aseita raakaa sotaa käyville maille, 
toimimalla vastakkaisten osapuolten 
tukijana unionin ulkopuolisissa 
konflikteissa, tukemalla 
vallankaappauksia demokraattisesti 
valittuja johtajia vastaan ja 
kannattamalla musertavia pakotteita EU 
on pahentanut väkivaltaa jo ennestään 
hauraissa maissa; ottaa huomioon, että 
ihmisoikeuksien toteutumisen nimissä 
määrätyt pakotteet itse asiassa vievät 
ihmisiltä perusoikeuksia1 a; katsoo, että 
EU ei saa aiheuttaa kaaosta eikä 
osallistua kaaoksen luomiseen unionin 
ulkopuolisissa maissa;
___________________
1 a 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

