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20.11.2020 A9-0226/49

Tarkistus 49
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 AD kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AD. ottaa huomioon, että EU:lla on 
EU:n ja kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti velvollisuus ottaa vastaan ja 
käsitellä EU:sta turvapaikkaa hakevien 
henkilöiden hakemukset; ottaa huomioon, 
että käännytykset rikkovat EU:n ja 
kansainvälistä oikeutta ja estävät 
turvapaikanhakijoita hyötymästä 
kyseisessä oikeudessa selvästi 
vahvistetuista oikeudellisista takeista; ottaa 
huomioon, että Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutettu piti hyvin 
huolestuttavina toistuvia raportteja 
väkivaltaisista käännytyksistä;

AD. ottaa huomioon, että EU:lla on 
EU:n ja kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti velvollisuus ottaa vastaan ja 
käsitellä EU:sta turvapaikkaa hakevien 
henkilöiden hakemukset; ottaa huomioon, 
että käännytykset rikkovat EU:n ja 
kansainvälistä oikeutta ja estävät 
turvapaikanhakijoita hyötymästä 
kyseisessä oikeudessa selvästi 
vahvistetuista oikeudellisista takeista; ottaa 
huomioon, että Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutettu piti hyvin 
huolestuttavina toistuvia raportteja 
Kroatian lainvalvontaviranomaisten 
toteuttamista väkivaltaisista 
käännytyksistä1;

___________________________
1 Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutetun 20. syyskuuta 
2019 päivätty kirje Kroatian 
pääministerille. Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutettu: Bosnia ja 
Hertsegovinan on välittömästi suljettava 
Vučjakin leiri ja toteutettava käytännön 
toimenpiteitä muuttajien kohtelun 
parantamiseksi maassa, Euroopan 
neuvosto, Strasbourg, 2019.
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Tarkistus 50
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 AH kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AH. toteaa, että terroriteot ovat yksi 
vakavimmista perusoikeuksien ja -
vapauksien rikkomuksista; ottaa 
huomioon, että vuosina 2018 ja 2019 
Euroopan unionissa tapahtui terrorismin 
ihannointia ja esitettiin 
kunnianosoituksia terroristeille; ottaa 
huomioon, että tällaisilla teoilla 
legitimoidaan terrorismia, ne ovat uhka 
demokratiallemme ja niillä nöyryytetään 
uhreja;

Poistetaan.
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20.11.2020 A9-0226/51

Tarkistus 51
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että EU:lla on tärkeä rooli 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
ehkäisemisessä jäsenvaltioissa; korostaa, 
että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on 
laadittava erityisiä ohjelmia lasten 
köyhyyden poistamiseksi, koska on 
kiinnitettävä erityistä huomiota köyhyyden 
erityisen haitallisiin vaikutuksiin lasten 
sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen 
kehitykseen ja terveysvaikutuksiin tuleville 
aikuissukupolville; korostaa, että lasten 
sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymisen 
riski on suhteettoman suuri ja lasten 
perusoikeuksia loukataan 
väärinkäytöksillä, väkivallalla, 
hyväksikäytöllä, köyhyydellä ja 
kaikenlaisella sosiaalisella syrjäytymisellä; 
korostaa, että köyhyys on itsessään 
sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden 
muoto, joka pohjautuu sukupuolten 
eriarvoisuuteen, syrjintään ja epätasa-
arvoisiin mahdollisuuksiin saada tavaroita 
ja palveluita; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa ottamaan huomioon 
perusoikeudet tehdessään talouspoliittisia 
ehdotuksia ja varmistamaan, että niiden 
hyväksymistä koskevien päätösten 
yhteydessä tehdään ihmisoikeuksia 
koskevia vaikutustenarviointeja, jotta 
voidaan arvioida mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia ihmisoikeuksiin; kehottaa 
jäsenvaltioita takaamaan kaikille yhtäläiset 

1. toteaa, että EU:lla on tärkeä rooli 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
ehkäisemisessä jäsenvaltioissa; korostaa, 
että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on 
laadittava erityisiä ohjelmia lasten 
köyhyyden poistamiseksi, koska on 
kiinnitettävä erityistä huomiota köyhyyden 
erityisen haitallisiin vaikutuksiin lasten 
sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen 
kehitykseen ja terveysvaikutuksiin tuleville 
aikuissukupolville; korostaa, että lasten 
sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymisen 
riski on suhteettoman suuri ja lasten 
perusoikeuksia loukataan 
väärinkäytöksillä, väkivallalla, 
hyväksikäytöllä, köyhyydellä ja 
kaikenlaisella sosiaalisella syrjäytymisellä; 
korostaa, että köyhyys on itsessään 
sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden 
muoto, joka pohjautuu sukupuolten 
eriarvoisuuteen, syrjintään ja epätasa-
arvoisiin mahdollisuuksiin saada tavaroita 
ja palveluita; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa tekemään makrotaloudellisia 
päätöksiä, jotka perustuvat 
perusoikeuskirjassa vahvistettuihin 
perusoikeuksiin ja varmistamaan, että 
niiden hyväksymistä koskevien päätösten 
yhteydessä tehdään ihmisoikeuksia 
koskevia vaikutustenarviointeja, jotta 
voidaan arvioida mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia ihmisoikeuksiin; kehottaa 
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mahdollisuudet terveydenhuoltoon, 
laadukkaaseen koulutukseen ja asuntoihin;

jäsenvaltioita takaamaan kaikille yhtäläiset 
mahdollisuudet terveydenhuoltoon, 
laadukkaaseen koulutukseen ja asuntoihin;
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Tarkistus 52
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että julkisiin palveluihin 
suunnattujen julkisten menojen 
huomattavilla vähennyksillä on ollut 
vakavia vaikutuksia eriarvoisuuteen, mikä 
on vaikuttanut syvästi EU:n sosiaaliseen 
rakenteeseen monissa jäsenvaltioissa, ja 
että tämä jatkuu edelleen ja pahentaa 
entisestään jo nyt lisääntyvää eriarvoisuutta 
ja rikkoo perusoikeuksia ja vaikuttaa 
erityisesti naisiin, vammaisiin, vanhuksiin, 
lapsiin, maahanmuuttajiin, romaneihin, 
travellereihin, hlbti-henkilöihin ja muihin 
heikommassa asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluviin henkilöihin; muistuttaa, että 
makrotalouspolitiikan on perustuttava 
paitsi talouskasvuun myös 
sosiaalinormeihin, jotta voidaan varmistaa, 
että yhteiskunnan heikoimmassa asemassa 
olevat voivat nauttia täysimääräisesti 
sosiaalisista, poliittisista ja taloudellisista 
oikeuksistaan; korostaa, että yhdenvertaiset 
mahdollisuudet saada laadukasta 
koulutusta ja työpaikkoja ovat 
ratkaisevassa asemassa pyrittäessä 
lievittämään eriarvoisuutta ja nostamaan 
ihmiset pois köyhyydestä; tunnustaa 
työntekijöiden oikeuksien, kuten äitiys- ja 
isyysloman, merkityksen, sillä ne auttavat 
luomaan lapsille terveellisen ja vakaan 
ympäristön; kehottaa jäsenvaltioita 
hyväksymään lakeja, joilla turvataan ja 
vahvistetaan näitä oikeuksia, jotka 

2. korostaa, että säästötoimenpiteiden 
seuraukset, erityisesti julkisiin palveluihin 
suunnattujen julkisten menojen 
vähennykset, ovat vaikuttaneet syvästi 
EU:n sosiaaliseen rakenteeseen monissa 
jäsenvaltioissa, ja että tämä jatkuu edelleen 
ja pahentaa entisestään jo nyt lisääntyvää 
eriarvoisuutta ja rikkoo perusoikeuksia ja 
vaikuttaa erityisesti naisiin, vammaisiin, 
vanhuksiin, lapsiin, maahanmuuttajiin, 
romaneihin, travellereihin, hlbti-
henkilöihin ja muihin heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin kuuluviin 
henkilöihin; muistuttaa, että 
makrotalouspolitiikan on perustuttava 
paitsi talouskasvuun myös 
sosiaalinormeihin, jotta voidaan varmistaa, 
että yhteiskunnan heikoimmassa asemassa 
olevat voivat nauttia täysimääräisesti 
sosiaalisista, poliittisista ja taloudellisista 
oikeuksistaan; korostaa, että yhdenvertaiset 
mahdollisuudet saada laadukasta 
koulutusta ja työpaikkoja ovat 
ratkaisevassa asemassa pyrittäessä 
lievittämään eriarvoisuutta ja nostamaan 
ihmiset pois köyhyydestä; tunnustaa 
työntekijöiden oikeuksien, kuten äitiys- ja 
isyysloman, merkityksen, sillä ne auttavat 
luomaan lapsille terveellisen ja vakaan 
ympäristön; kehottaa jäsenvaltioita 
hyväksymään lakeja, joilla turvataan ja 
vahvistetaan näitä oikeuksia, jotka 
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edistävät perheiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan asianmukaiset 
työolot ja suojelun taloudelliselta 
hyväksikäytöltä ja syrjinnältä erityisesti 
niille ryhmille, jotka ovat alttiimpia 
tällaiselle eriarvoisuudelle, kuten nuorille; 
kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
nuorisotakuun täytäntöönpanoa 
varmistamalla, että kaikilla nuorilla on 
mahdollisuus saada laadukkaita työ- ja 
koulutusmahdollisuuksia ja että tällainen 
tarjonta jakautuu tasaisesti jäsenvaltioiden 
ja alueiden kesken; kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan täysimääräisesti täytäntöön 
yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan 
direktiivin, jotta varmistetaan yhtäläiset 
työmahdollisuudet uskonnosta, iästä, 
vammaisuudesta ja sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta;

edistävät perheiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan asianmukaiset 
työolot ja suojelun taloudelliselta 
hyväksikäytöltä ja syrjinnältä erityisesti 
niille ryhmille, jotka ovat alttiimpia 
tällaiselle eriarvoisuudelle, kuten nuorille; 
kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
nuorisotakuun täytäntöönpanoa 
varmistamalla, että kaikilla nuorilla on 
mahdollisuus saada laadukkaita työ- ja 
koulutusmahdollisuuksia ja että tällainen 
tarjonta jakautuu tasaisesti jäsenvaltioiden 
ja alueiden kesken; kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan täysimääräisesti täytäntöön 
yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan 
direktiivin, jotta varmistetaan yhtäläiset 
työmahdollisuudet uskonnosta, iästä, 
vammaisuudesta ja sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta;
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Tarkistus 53
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että asuminen ei ole vain 
hyödyke vaan välttämättömyys, sillä ilman 
asuntoa olevat kansalaiset eivät voi 
osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan tai 
nauttia kaikista perusoikeuksistaan; on 
huolissaan siitä, että asuntojen hinnat ovat 
karanneet erityisesti nuorten 
ulottumattomiin, ja pitää valitettavina 
tapauksia, joissa vuokranantajat syrjivät 
nuoria, sekä toimintapolitiikkoja, joissa 
nuorten asumistukia leikataan; on 
huolissaan siitä, että useimmissa EU:n 
jäsenvaltioissa jopa kolmannes kaikista 
kodittomista on 18–29-vuotiaita; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon suositukset, jotka Euroopan 
neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu esitti 23. 
tammikuuta 2020 antamassaan lausunnossa 
”Oikeus kohtuuhintaiseen asuntoon: 
Eurooppa laiminlyö velvollisuutensa”, ja 
eritoten suosituksen, jonka mukaan 
kaikkien jäsenvaltioiden olisi heti 
hyväksyttävä se, että tarkistetun Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan oikeutta asuntoon 
koskeva 31 artikla sitoo niitä; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan 
sosiaalipolitiikkansa painopisteiksi 
kansalaisten oikeuden asianmukaiseen 
asumiseen ja lisäämään investointeja 
sosiaaliseen ja kohtuuhintaiseen 
asumiseen, jotta voidaan torjua 
kohtuuttomia asumiskustannuksia ja 

3. korostaa, että asuminen ei ole 
hyödyke vaan välttämättömyys, sillä ilman 
asuntoa olevat kansalaiset eivät voi 
osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan tai 
nauttia kaikista perusoikeuksistaan; on 
huolissaan siitä, että asuntojen hinnat ovat 
karanneet erityisesti nuorten 
ulottumattomiin, ja pitää valitettavina 
tapauksia, joissa vuokranantajat syrjivät 
nuoria, sekä toimintapolitiikkoja, joissa 
nuorten asumistukia leikataan; on 
huolissaan siitä, että useimmissa EU:n 
jäsenvaltioissa jopa kolmannes kaikista 
kodittomista on 18–29-vuotiaita; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon suositukset, jotka Euroopan 
neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu esitti 23. 
tammikuuta 2020 antamassaan lausunnossa 
”Oikeus kohtuuhintaiseen asuntoon: 
Eurooppa laiminlyö velvollisuutensa”, ja 
eritoten suosituksen, jonka mukaan 
kaikkien jäsenvaltioiden olisi heti 
hyväksyttävä se, että tarkistetun Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan oikeutta asuntoon 
koskeva 31 artikla sitoo niitä; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan 
sosiaalipolitiikkansa painopisteiksi 
kansalaisten oikeuden asianmukaiseen 
asumiseen ja lisäämään investointeja 
sosiaaliseen ja kohtuuhintaiseen 
asumiseen, jotta voidaan torjua 
kohtuuttomia asumiskustannuksia ja 
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erityisesti suojella heikossa ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä; 
kehottaa komissiota tutkimaan 
asianmukaisesti rotusyrjintädirektiivissä 
kiellettyä syrjintää asunnon saannissa ja 
käynnistämään rikkomismenettelyjä 
rikkomustapauksissa;

erityisesti suojella heikossa ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä; 
kehottaa komissiota tutkimaan 
asianmukaisesti rotusyrjintädirektiivissä 
kiellettyä syrjintää asunnon saannissa ja 
käynnistämään rikkomismenettelyjä 
rikkomustapauksissa;
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Tarkistus 54
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. on tietoinen niistä vakavista 
ongelmista, joita voi syntyä nykyisissä 
euroskeptisissä yhteisöissä, erityisesti 
niissä, joihin liittyy väkivaltaisia poliittisia 
näkemyksiä, ja kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita kannustamaan EU:n 
kansalaisten aktiivista osallistumista 
EU:n asioihin erityisesti nuorten 
keskuudessa, jotta he voivat ilmaista 
mielipiteensä demokraattisten kanavien 
kautta;

Poistetaan.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/55

Tarkistus 55
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. suhtautuu myönteisesti aloitteisiin 
ja toimiin jäsenvaltioiden välisen 
turvallisuusyhteistyön tiivistämiseksi ja 
EU:n tehokkaan vastauksen esittämiseksi 
terrorismiin ja turvallisuusuhkiin 
Euroopan unionissa; kehottaa 
jäsenvaltioita toimimaan toistensa kanssa 
täydessä yhteistyössä ja parantamaan 
keskinäistä tietojenvaihtoa sekä 
tietojenvaihtoa EU:n oikeus- ja 
sisäasioiden virastojen kanssa; korostaa, 
että on tärkeää kunnioittaa 
perusoikeuksia terrorismin torjunnassa; 
korostaa, että tiedustelupalvelujen 
valvontamekanismien olisi oltava 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
mukaisia; kehottaa asiasta vastaavia 
toimielimiä takaamaan, ettei uhreille 
aiheudu lisäkärsimyksiä, joka johtuu 
iskun tekijää lähellä olevista 
yhteiskuntaryhmistä tulevasta 
nöyryyttämisestä ja uhrien maineeseen 
kohdistuvista hyökkäyksistä;

Poistetaan.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/56

Tarkistus 56
Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää hyvin huolestuttavina 
jatkuvasti esiintyviä tietoja, joiden mukaan 
joissakin jäsenvaltioissa 
lainvalvontaviranomaiset käyttävät 
väkivaltaa käännytysten toimeenpanon 
yhteydessä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tutkimaan asiaa ja 
toteuttamaan tehokkaita toimia sen 
varmistamiseksi, että tällaiset politiikat ja 
käytännöt lakkautetaan, muun muassa 
varmistamalla, että olemassa olevat 
kansalliset ihmisoikeusinstituutiot 
(oikeusasiamiesinstituutiot, kansalliset 
ihmisoikeusinstituutiot, kansalliset 
valvontaelimet), joita EU ja kansainväliset 
elimet (Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutettu, CPT, ECRI ja 
FRA) tukevat, valvovat itsenäisesti 
rajavalvontatoimia ja että EU:n rahoitusta 
ei käytetä perusoikeuksien loukkauksiin; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja 
EU:n lainsäädäntöä sekä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa ja laatimaan laajat 
puitteet, joilla mahdollistetaan hallittu 
muuttoliike ja vältetään siirtolaisten 
pakottaminen laittomien muuttokanavien 
käyttämiseen;

32. pitää hyvin huolestuttavina 
jatkuvasti esiintyviä tietoja, joiden mukaan 
joissakin jäsenvaltioissa 
lainvalvontaviranomaiset käyttävät 
väkivaltaa käännytysten toimeenpanon 
yhteydessä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tutkimaan asiaa ja 
toteuttamaan tehokkaita toimia sen 
varmistamiseksi, että tällaiset politiikat ja 
käytännöt lakkautetaan, muun muassa 
jäädyttämällä rajavalvontaan tarkoitettuja 
varoja ja varmistamalla, että olemassa 
olevat kansalliset ihmisoikeusinstituutiot 
(oikeusasiamiesinstituutiot, kansalliset 
ihmisoikeusinstituutiot, kansalliset 
valvontaelimet), joita EU ja kansainväliset 
elimet (Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutettu, CPT, ECRI ja 
FRA) tukevat, valvovat itsenäisesti 
rajavalvontatoimia ja että EU:n rahoitusta 
ei käytetä perusoikeuksien loukkauksiin; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja 
EU:n lainsäädäntöä sekä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa ja laatimaan laajat 
puitteet, joilla mahdollistetaan hallittu 
muuttoliike ja vältetään siirtolaisten 
pakottaminen laittomien muuttokanavien 
käyttämiseen;

Or. en
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