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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. vaatii, että jäsenvaltiot puuttuvat 
covid-19-pandemian vastaisissa toimissaan 
sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, joka 
kohdistuu naisiin ja tyttöihin, mukaan 
lukien transnaiset sekä intersukupuoliset ja 
sukupuoleltaan ei-binääriset ja ei-
normatiiviset henkilöt; kehottaa 
jäsenvaltioita edelleen analysoimaan dataa 
ja suuntauksia, jotka liittyvät sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja perheväkivallan 
kaikenlaisten muotojen esiintyvyyteen ja 
niistä ilmoittamiseen sekä lapsiin 
kohdistuviin seurauksiin 
eristystoimenpiteiden aikana ja niiden 
jälkeen; toteaa, että julkisilla toimilla ei ole 
pystytty riittävästi puuttumaan naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan sekä 
siihen, että naisiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisemisen tarve otettaisiin 
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asianmukaisesti huomioon 
hätäsuunnitelmissa sekä tulevissa 
hätätilanteissa, kun niissä ei ole keskitytty 
ottamaan käyttöön vapautuksia 
eristyssäännöistä, perustamaan auttavia 
puhelimia ja tiedonvaihtovälineitä ja -
signaaleja ja varmistamaan 
terveydenhuoltopalvelujen jatkuvaa 
saatavuutta sekä säilyttämään turvallinen 
pääsy laillisille klinikoille ja turvakoteihin 
tai vaihtoehtoisiin majoituspaikkoihin, 
joilla on riittävä kapasiteetti, poliisi- ja 
oikeusviranomaisten palveluihin, 
hätätuomioistuimiin, joissa voidaan tehdä 
asianmukaisia lähestymiskielto- ja/tai 
turvaamispäätöksiä, sekä varmistamaan, 
että niitä pidetään olennaisina; pyytää 
jäsenvaltioita perustamaan turvallisia ja 
joustavia hätävaroitusjärjestelmiä, 
tarjoamaan uusia tukipalveluja puhelimitse, 
sähköpostitse ja tekstiviesteinä poliisin 
suorille tiedotustoimille sekä 
verkkopalveluja, joita ovat esimerkiksi 
auttavat puhelimet, piilotetut sovellukset 
sekä digitaaliset alustat ja 
apteekkiverkostot, ja tarjoamaan 
hätärahoitusta tukipalveluille, valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
tukipalveluissa sovelletaan koordinoitua 
lähestymistapaa vaarassa olevien naisten 
tunnistamiseen, varmistamaan, että kaikki 
nämä toimenpiteet ovat kaikkien niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien naisten ja 
tyttöjen, myös vammaisten, saatavilla 
heidän maahanmuuttaja-asemastaan 
riippumatta, ja tarjoamaan 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaa 
koulutusta terveydenhuollon työntekijöille 
sekä etulinjan poliiseille ja oikeuslaitoksen 
jäsenille; kehottaa jäsenvaltioita jakamaan 
tietoa kansallisista innovaatioista ja 
parhaista käytännöistä sukupuoleen 
perustuvan väkivallan torjumiseksi ja 
tehokkaiden käytäntöjen edistämiseksi, ja 
kehottaa komissiota edistämään näitä 
käytäntöjä;
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